
 

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ

від “___”__________ 2017 року                                                             №__

Про внесення доповнень до додатка 
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 07 травня 2015 року № 245 “Про
встановлення тарифів на необхідний
мінімальний перелік ритуальних послуг, 
що надаються КП “Ритуальна служба —
спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування”
   

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28
Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  8,
частиною 1 ст.  10 Закону України „Про поховання та похоронну справу”,
наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 194
„Про  затвердження  Єдиної  методики  визначення  вартості  надання
громадянам необхідного  мінімального  переліку окремих  видів ритуальних
послуг,  реалізації   предметів  ритуальної належності”, на підставі звернення
КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат комунально-побутового
обслуговування”  від  12  грудня  2016  року  №  784  виконавчий  комітет
Кіровоградської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Внести  доповнення  до  додатка  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  07  травня  2015  року  №  245  “Про
встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг,
що  надаються  КП  “Ритуальна  служба  —  спеціалізований  комбінат
комунально-побутового обслуговування”, а саме доповнити рядком 17 згідно
з додатком. 

2. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному
веб-сайті Кіровоградської міської ради.
        

Міський голова А. Райкович



Москаленко 24 34 93     
      Додаток

     до рішення виконавчого комітету
     Кіровоградської міської ради
     “___”_______________ 2017
      № ____

Доповнення до тарифів  на необхідний мінімальний перелік 
окремих видів ритуальних послуг, що надаються

КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслуговування”

№ 
з/п

Необхідний мінімальний перелік
ритуальних послуг

Тариф за одну 
послугу, грн

1 2 3
17 Опускання труни з тілом покійного в могилу 

                                                                    довж. 1,5 м
                                                                    довж. 2,0 м

довж. 2,1 - 2,3 м 

51,00
102,00
153,00

Заступник начальник управління економіки
Кіровоградської міської ради  А. Пузакова
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