
                                                                         

                                                                                              ПРОЕКТ  №  1141 

                                                                                                                                

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА   РАДА 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «____»  _________ 2017 року                                                            № _____ 

 

Про  скасування рішення 

Кіровоградської міської  
ради від 28.02.2006 р. № 1734 
 

        Керуючись  статтями  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про поховання та 
похоронну справу», наказом Державного комітету України  з  питань 
житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України  

«Про поховання та похоронну справу», а також листа рекомендаціями 
адміністративної колегії Кіровоградського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету від 23.05.2017 р. № 01-21/564 щодо 
захисту економічної конкуренції на ринку ритуальних послуг в місті  
Кропивницькому   Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

           1. Скасувати рішення Кіровоградської міської ради від  28.02.2006 р. 
№ 1734 «Про  затвердження Положення   щодо  порядку  організації   
поховання  та  надання   ритуальних послуг  населенню  на  території  міста  
Кіровограда». 

           2. КП «Ритуальна  служба – спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» при укладанні договорів з суб’єктами 

господарювання незалежно від форм власності, які надають ритуальні 
послуги та здійснюють поховання померлих громадян у м. Кропивницькому, 
керуватися Типовим положенням про ритуальну службу в Україні, 
затвердженим наказом Державного комітету України  з  питань житлово-

комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання 

та похоронну справу». 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності,  з  питань 
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Мосіна  О.В.  
          

 

Міський  голова                                                                                 А. Райкович 
 

 

Павлова  24 85 93 



                                                                         

                                                         ДООПРАЦЬОВАНИЙ  ПРОЕКТ  №  1141 

                                                                                                                                

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА   РАДА 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «____»  _________ 2017 року                                                            № _____ 
 

Про визнання таким, що втратило  

чинність рішення Кіровоградської  

міської ради від 28.02.2006 р. № 1734 
 

        Керуючись  статтями  25,  59  Закону  України  «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», наказом Державного комітету України  з  питань 

житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України  

«Про поховання та похоронну справу», а також листа з рекомендаціями 

адміністративної колегії Кіровоградського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету від 23.05.2017 р. № 01-21/564 щодо 

захисту економічної конкуренції на ринку ритуальних послуг в місті  

Кропивницькому   Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

           1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської 

міської ради від  28.02.2006 р. № 1734 «Про  затвердження Положення   щодо  

порядку  організації   поховання  та  надання   ритуальних послуг  населенню  

на  території  міста  Кіровограда». 

           2. КП «Ритуальна  служба – спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» при укладанні договорів з суб’єктами 

господарювання незалежно від форм власності, які надають ритуальні 

послуги та здійснюють поховання померлих громадян у м. Кропивницькому, 

керуватися Типовим положенням про ритуальну службу в Україні, 

затвердженим наказом Державного комітету України  з  питань житлово-

комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання 

та похоронну справу». 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності,  з  питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна  О.В.  

          
 

Міський  голова                                                                                 А. Райкович 
 

 

Павлова  24 85 93 

 



                                                                         
                                                                                     09.02. 2018 ДООПРАЦЬОВАНИЙ                  

                                                                                     ПРОЕКТ  №  1141                                                                                                                             

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «____»  _________ 2018 року                                                            № _____ 
 

Про визнання таким, що втратило  

чинність рішення Кіровоградської  

міської ради від 28.02.2006 р. № 1734 
 

        Керуючись  статтями  25,  59  Закону  України  «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», наказом Державного комітету України  з  питань 

житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України  

«Про поховання та похоронну справу», а також вимоги Кіровоградського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету                            

від 07.02.2018 р. № 01-21/181 про приведення Положення щодо порядку 

організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на 

території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 28.02.2006 року № 1734, у відповідність до вимог 

типового положення  про ритуальну службу в Україні  Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

           1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської 

міської ради від  28.02.2006 р. № 1734 «Про  затвердження Положення   щодо  

порядку  організації   поховання  та  надання   ритуальних послуг  населенню  

на  території  міста  Кіровограда». 

           2. КП «Ритуальна  служба – спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» при укладанні договорів з суб’єктами 

господарювання незалежно від форм власності, які надають ритуальні 

послуги та здійснюють поховання померлих громадян у м. Кропивницькому, 

керуватися Типовим положенням про ритуальну службу в Україні, 

затвердженим наказом Державного комітету України  з  питань житлово-

комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання 

та похоронну справу». 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-

комунального господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності,  з  

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна  О.В.  
         

Міський  голова                                                                                 А. Райкович 
 

Павлова  24 85 93 
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