
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 13.05.2020                         Ужгород                             № 186 

 

 

Про перелік та середню ціну  

ритуальних послуг  

 

 Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту",  постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій,  

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни» (зі змінами), виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити перелік та середню ціну ритуальних послуг, передбачених 

пунктом 3 Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445, для проведення 

безоплатного поховання зазначених осіб, що проживали у м. Ужгород, згідно з 

додатком. 

 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 24.04.2019 

№ 153. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради А. 

Сушко.      
 

 

Міський голова                   Богдан  АНДРІЇВ 

 

 



 

 

 

 

Додаток  

до рішення виконкому               

                          13.05.2020 № 186 

 

 

Перелік та середня ціна ритуальних послуг  

для проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, що проживали у  м. Ужгород 

 

 

№ 

п\п 
Найменування послуг кількість Вартість послуг 

в грн 

1 Оформлення договору-замовлення  на  

організацію та проведення поховання 

1 22,20 

2 Перенесення труни з тілом померлого - 773,00 

3 Надання транспортних  послуг 

 

    год 3 * 161,60 

км 37 * 5,50 

484,80 

203,50 

4 Надання вінка похоронного з траурною 

стрічкою (з написом чи без нього) 

1 372,60 

5 Надання труни 1 1189,10 

6 Організація поховання і проведення 

ритуалу 

- 364,70 

7 Копання могили 

у зимовий період 

у літній період 

1  

1925,60 

1283,80 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Олена МАКАРА 

 

 

 

 

 

 


