
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження переліку  

та вартості ритуальних послуг 

 

Керуючись статтями 28, 52, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 10, 16, 17 Закону України "Про поховання 

та похоронну справу", на виконання Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням XLІ сесії міської 

ради VII скликання 14.11.2019 року № 1726, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Зобов’язати департамент соціальної політики здійснювати за рахунок 

коштів місцевого бюджету відшкодування вартості ритуальних послуг, 

предметів ритуальної належності, необхідних для поховання одиноких 

громадян (у тому числі мертвонароджених дітей, від поховання яких 

відмовились рідні), що здійснюється комунальним підприємством 

«Ужгородський комбінат комунальних підприємств». 

2. Затвердити перелік та вартість ритуальних послуг, предметів ритуальної 

належності, необхідних для поховання одиноких громадян (у тому числі 

мертвонароджених дітей, від поховання яких відмовились рідні), згідно з 

додатками 1, 2. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 13.05.2020 

року № 187. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови 

В. Борця. 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 1  

до рішення виконкому 

_______________№____ 

 

 

Перелік та вартість  

ритуальних послуг, предметів ритуальної належності для поховання  

одиноких громадян, що здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

№ 

п\п 

Найменування послуг кількість Вартість послуг 

в грн 

1 Перенесення труни з тілом померлого - 926,00 

2 Надання транспортних послуг 

 

   год 2 * 189,00 

км 32 * 5,30 

378,00 

170,00 

3 Хрест намогильний 1 269,00 

4 Надання труни 1 1310,00 

5 Копання могили 

у зимовий період 

у літній період 

1  

2308,00 

1539,00 

 

 

Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення виконкому 

______________№____ 

 

 

Перелік та вартість  

ритуальних послуг, предметів ритуальної належності для поховання  

мертвонароджених дітей, від поховання яких відмовились рідні,  

що здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

№ 

п\п 

Найменування послуг кількість Вартість послуг 

в грн 

1 Перенесення труни з тілом померлого - 926,00 

2 Надання транспортних  послуг 

 

    год 2 * 189,00 

км 32 * 5,30 

378,00 

170,00 

3 Хрест намогильний 1 269,00 

4 Надання труни 1 511,00 

5 Копання могили 

у зимовий період 

у літній період 

1  

795,00 

554,00 

 

 

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 

 


