
 
 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 08.04.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Качур Віктор Миколайович– члени комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Риба А.Ю. – секретар ради; 

Сухолов А.Р. – директор КП «Ужгородський комбінат 

комунальних підприємств» Ужгородської міської ради; 

Трускавецька Д.І. – заступник директора департаменту 

соціальної політики; 

Туряниця С.Ю., Шукаль М.І.,Двинський М. –учасники 

ринку, надавачі ритуальних послуг. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про обговорення питання перевезення тіл померлих громадян міста 

Ужгород до моргів. 

 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. розповів про питання зустрічі з підприємцями, які 

надають ритуальні послуги. Коротко озвучив проблематику пов’язану з 

доставкою тіл померлих до місць їх зберігання та оплати цієї послуги як за 

кошти з бюджету так і за рахунок мешканців, яким надаються такі послуги. 

Запропонував заслухати підприємців, які безпосередньо займаються 

перевезенням тіл померлих. 

СЛУХАЛИ: Шукаль М.І. повідомив, що його підприємство на разі є 

переможцем в тендері на здійснення таких послуг. Підприємство працює 

злагоджено, добросовісно виконує обов’язки по перевезенню тіл померлих. 

Категорично заперечив факт вимагання від мешканців плати за здійснення 

транспортування тіл. Однак зауважив, що заявник послуг може добровільно 

винагородити працівника за моральне та шанобливе ставлення до тіла під час 

перевезення. Додатково наголосив, що існують інші підприємці, учасники 

ринку, які надають такі послуги на платній основі. 

СЛУХАЛИ: Качур В.М. зауважив, що не припустимим є те, що міською радою 

за кошти мешканців (платників податків) здійснюється фінансування таких 

послуг, і ті ж самі платники податків платять за це ще раз. 
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СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила присутніх про бачення членів 

постійної комісії у відмові від фінансування таких послуг з бюджету міста, 

оскільки Ужгород чи не єдине місто в Україні, що здійснює такі виплати. 

Запропонувала обговорити питання створення пакетних послуг, що містили б 

собі весь перелік ритуальних послуг і доповнювалися транспортуванням. 

Наголосила, що послуги по транспортуванню тіл померлих для незахищеної 

категорії громадян залишаються фінансуватися за кошти бюджету міста. 

СЛУХАЛИ: Бокоч Ю.М. висловила своє бачення у вирішенні питання, 

враховуючи, що в Україні діє відкритий ринок щодо таких послуг, 

запропонувала суб’єктам господарювання, котрі надають такі послуги, 

заключити договір з міською радою на здійснення перевезень тіл померлих 

громадян із категорії незахищених і, по факту виконання вказаних вище послуг, 

отримувати від міської ради грошову компенсацію, згідно договору.   

СЛУХАЛИ: Качур В.М. поцікавився чи готові підприємці здійснювати 

перевезення померлих на основі вільного ринку, а соціально-незахищених 

категорій громадян та тіл, що потребують проведення судово-медичної 

експертизи, за кошти бюджету на основі договору. 

СЛУХАЛИ: Шукаль М.І. відповів, що наразі перевезення тіл померлих коштує 

440,00 грн. Якщо такі послуги підприємці надаватимуть на основі вільного 

ринку, ціна за перевезення буде в рази вища. Також постає питання з 

перевезенням тіл, що потребують проведення розтину та одиноких громадян, 

оскільки тіла можуть бути в різному стані. 

СЛУХАЛИ: Бокоч Ю.М. запитала у інших присутніх підприємців, скільки 

коштують послуги на перевезення у приватних службах. 

СЛУХАЛИ: Двинський М., Туряниця С. повідомили, що їхні підприємства 

надають такі послуги, мінімальна сума перевезення складає близько 800,00 грн. 

Зазначили, що витратна частина (оплата праці робітника, паливо, санітарні 

мішки, хімчистка авто та інше) подекуди переважає дохідну, тому ціни на такі 

послуги будуть лише зростати. 

СЛУХАЛИ: Члени комісії повідомили присутніх про намір оголосити конкурс 

на закупку послуги з перевезення тіл померлих лише соціально-незахищених 

громадян, всі інші перевезення здійснюватимуться на основі відкритого ринку 

із живою конкуренцією та вільним ціноутворенням. 

СЛУХАЛИ: Сухолов А.Р. застеріг присутніх від можливого колапсу в місті 

пов’язаного із відмовою приватних підприємців з вільного ринку здійснювати 

транспортування тіл померлих у нічний час, свята, тощо, а також соціально 

незахищених мешканців міста. Наголосив, що станом на сьогодні 

підприємство, яке заключило договір на перевезення з міською радою, здійснює 

такі перевезення цілодобово. 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. повідомив, що якщо відпускати цей вид діяльності на 

вільний ринок, то виникає потреба у ліцензуванні таких послуг та регулюванні 

ціни. Як виявилося собівартість послуги коштує 800,00 грн. Виникає питання, 

чому перевізник, що здійснює такі перевезення за 440,00 грн., тобто несе великі 

збитки. 

СЛУХАЛИ: Качур В.М. проінформував присутніх про намір депутатського 

корпусу вирішити це питання. Подякував підприємцю, що здійснює такі 
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перевезення за 440,00 грн., проте наголосив на необхідності інформування 

населення про оплату таких послуг, або легалізувати процедуру перевезення і 

запровадити відкритий ринок. 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є. запевнив членів постійної комісії, що спільними 

зусиллями, на наступний бюджетний рік міська рада виділить достатньо коштів 

на здійснення перевезень тіл померлих, задля зняття соціальної напруги. 

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


