
ПРОЕКТ 

 

Про встановлення цін (тарифів) 

на ритуальні послуги  

 

Розглянувши розрахунки цін (тарифів) спеціалізованого комунального 

підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги, які враховують 

підвищення вартості паливно-мастильних, сировини і інших матеріалів, ріст 

мінімальної заробітної плати, наданням якісних ритуальних послуг на рівні 

нормативних, дотримання і виконання норм трудового законодавства та 

колективного договору, беззбиткової діяльності підприємства, впровадження 

інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення розвитку надання  

послуг, підтримки споруд і техніки в належному стані, керуючись  Законами 

України «Про   місцеве   самоврядування в Україні», «Про поховання та 

похоронну справу», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22 квітня 2015 року 

№345 «Про встановлення цін (тарифів) на ритуальні послуги» вважати таким, 

що втратило чинність. 

2. Встановити спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна 

служба» тарифи на ритуальні послуги, згідно з додатком, (додається). 

3. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності не 

передбачені в додатку до даного рішення, встановлюються відповідно до 

чинного законодавства. 

4. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської 

ради опублікувати рішення в засобах масової інформації. 

       5. Рішення набирає чинності через 15 днів після його опублікування в 

засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

В.В.Стемковського.  

 

Міський голова                                                                           С.В.Надал 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від «___» ________ 2018 р. №_______ 

 

Тарифи 

 на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним 

підприємством «Ритуальна служба» 

№ 

п/п 

Ритуальна послуга Ціни (тарифи)  

грн 

1 Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання 

12,0 

2 Послуга з оформлення свідоцтва про поховання 12,0 

3 Послуга з надання для використання малого залу для проведення 

обряду «Похорони» (год). 

37,0 

4 Послуга з надання для використання центрального залу для 

проведення обряду «Похорони» (год). 

45,0 

5 Копання могили 1,1 м ручним способом  в літній період 245,0 

 

6 Копання могили 2,4 м механізованим способом в літній період 691,0 

 

7 Копання могили 2,4 м ручним способом в літній період 1032,0 

 

8 Копання могили: догляд за могилою одинарною (2,2*1,5) м.кв. 151,0 

9 Копання могили: догляд за могилою подвійною (2,2*2,2) м.кв. 296,0 

10  Поховання останків без перекладання в нову труну 95,0 

11  Поховання останків з перекладанням в нову труну 134,0 

12 Поховання в родинний склеп без заливки 157,0 

13 Поховання в родинний з заливкою 266,0 

14 Послуга авто катафалка типу "Мерседес Бенц" для перевезення 

труни  додому замовника  

286,0 

15 Послуга авто катафалка типу "Мерседес Бенц" для перевезення 

труни  в морг і додому замовника  

385,0 

16 Послуга авто катафалка типу "Мерседес Бенц" для 

обслуговування обряду "Похорон" на новому кладовищі за 

межами міста в літній період 

455,0 

17 Послуга авто катафалка типу "Мерседес Бенц" для 

обслуговування обряду "Похорон" на кладовищах в межах міста в 

літній період 

406,0 

18 Послуга авто катафалка типу Мерседес "Спринтер" для 

обслуговування обряду "Похорон" на новому кладовищі за 

межами міста в літній період 

454,0 

 

19 Послуга авто катафалка типу Мерседес "Спринтер" для 

обслуговування обряду "Похорон" на кладовищах в  межах міста 

в літній період 

405,0 



20 Послуга авто катафалка ПАЗ - 32053-80 для обслуговування 

обряду «Похорон» на новому кладовищі за межами міста в літній 

період 

900,0 

21 Послуга авто катафалка ПАЗ - 32053-80 для обслуговування 

обряду «Похорон» на кладовищах в  межах міста в літній період 

745,0 

 

22 Послуга авто катафалка ПАЗ - 32053-80 для перевезення людей 

під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в 

літній період 

1113,0 

23 Послуга авто катафалка ПАЗ - 32053-80 для перевезення людей 

під час обряду “Похорон” на  кладовищах в межах міста в літній 

період 

957,0 

24 Послуга авто катафалка ПАЗ - 32053-80 для обслуговування 

обряду “Похорон” за межами міста в літній період 

год 146,47 

км 16,01 

25 Послуга авто катафалка типу Мерседес "Спринтер" для 

обслуговування обряду "Похорон" за межами міста в літній 

період 

год 134,54 

км 4,88 

Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня 

наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно 

переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат. 

 

Міський голова       С.В.Надал 



Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету міської ради 

 “Про встановлення цін (тарифів)на ритуальні послуги” 

 

Опис проблеми 

 На сьогоднішній день в м. Тернополі діючі ціни (тарифи) на ритуальні 

послуги для населення не відповідають їх реальній собівартості. Це пов’язано із 

ростом цін на основні складові собівартості виробництва ритуальних послуг  

(діючі тарифи на послуги затверджені рішенням виконавчого комітету 

Тернопільської міської ради 22.04.2015 року № 345). 

 Основними причинами зростання витрат в порівнянні із існуючими в 

діючих тарифах на поховання та перевезення є : 

- ріст заробітної  плати водія порівняно із закладеними в ціні на даний час 

склав 245% (за одну годину становила 21,75 грн., станом на 01.03.2018 року  

заробітна плата водія за одну годину становить 75,77 грн.), робітника 

ритуальних послуг  192% (становила 15 грн. за годину на 01.03.2018 року 43,88 

грн. за годину.); 

Цілі регулювання 

 Прийняття даного рішення має на меті привести ціни на необхідні та 

першочергові ритуальні послуги, що надає СКП “Ритуальна служба”, до рівня, 

який забезпечить : 

-  утримання якості надання ритуальних послуг на рівні нормативної; 

- дотримання та виконання норм трудового законодавства та колективного    

договору; 

- беззбиткову діяльність СКП “Ритуальна служба”, відповідно до вимог 

Господарського кодексу України та статті 31 Закону України “Про житлово-

комунальні послуги” від 24.06.2004 року № 1875-IV; 

- впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення 

розвитку надання якісних послуг та підтримки споруд і техніки в належному 

стані. 

Механізм регулювання 

 Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення 

про впорядкування цін на ритуальні послуги. 

 Рішення про впорядкування цін на ритуальні послуги,  у разі його 

прийняття, буде єдиним процедурним документом відповідно якого 

споживачам проводитимуться розрахунки вартості ритуальних послуг. 
 

Альтернативи 

1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих цін та без надання 

дотацій з міського бюджету. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки така 

ситуація однозначно приведе до зростання збитковості підприємства, а відтак 

до припинення надання ритуальних послуг. 

2. Часткове підвищення тарифів на ритуальні послуги  для населення до рівня 

неповного відшкодування економічно - обґрунтованих витрат. Дана 

альтернатива може бути прийнятною, але має свої недоліки через те, що 

частину коштів необхідно все ж таки буде виділяти з міського бюджету для 

відшкодування збитків зазначеного суб’єкта господарювання. В даний час 

виділити з міського бюджету кошти можливості немає. 



3. Надання СКП “Ритуальна служба” дотації в повному обсязі на покриття 

збитків від неповного відшкодування економічно - обґрунтованих витрат в 

цінах без їх зміни. Дана альтернатива не розглядається, як оптимальний варіант 

вирішення проблеми, у зв’язку з тим, що кошти на надання дотації повинні 

виділятися із міського бюджету, а вони є досить значними і в бюджеті не 

передбачені. 

Вигоди та витрати 

 Сфера інтересів міської влади та підприємства. 

Вигоди : 

- покращення якості наданих ритуальних послуг; 

- забезпечення прибуткової роботи СКП “Ритуальна служба”; 

- зменшення звернень та скарг споживачів. 

Сфера інтересів громадян. 

Вигоди  

- підвищення якості наданих ритуальних послуг. 

Витрати :  

- незначне підвищення цін на ритуальні послуги.  

 Заходи з допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

результативності. 

 Базове дослідження – населення, яке отримувало ритуальні  послуги та 

сплачувало за них згідно рішення  виконавчого комітету Тернопільської міської 

ради від 22.04.2015 року № 345. 

 Повторне дослідження – населення , яке буде одержувати ритуальні 

послуги та сплачувати за них відповідно до цін, затверджених запропонованим 

проектом рішення виконавчого комітету міської ради. 
 

Показники результативності 

 В результаті проведення, як базового , так і повторного дослідження 

будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники: 

1. Показник прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально). 

2. Рівень відшкодування тарифом витрат на ритуальні послуги 

(щоквартально). 

3. Рівень рентабельності цін на ритуальні послуги (щоквартально). 

4. Показники погашення кредиторської заборгованості . 

5. Показники наданих послуг: 

- кількість скарг на проблеми у забезпеченні послугами, 

- кількість скарг стосовно неналежного обслуговування та якості наданих  

послуг.    

6. Показники вивчення громадської думки щодо стану ритуальних послуг: 

- кількість проведених тематичних форумів з проблем якості надання послуг,  

якості обслуговування споживачів.  

 

Примітка: Пропозиції, зауваження та побажання до проекту рішення 

виконавчого комітету «Про встановлення цін (тарифів) на ритуальні послуги та 

аналізу регуляторного впливу рішення виконавчого комітету міської ради “Про 

встановлення цін (тарифів)на ритуальні послуги» просимо подавати за адресою: 

м.Тернопіль, вул. Коперника, 1, управління житлово-комунального 



господарства, благоустрою та екології, або за тел. 0352 (25-46-85), 52-58-48, 52-

68-82 

 
Начальник управління       О.І. Соколовський 
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