ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 154___

_16.05.2018___

м. Лиман
Про встановлення тарифів на
ритуальні послуги, які включені
до необхідного мінімального
переліку окремих видів
ритуальних послуг, що надаються
КП “Лиманський Зеленбуд”

Розглянувши лист директора КП “Лиманський Зеленбуд” від 22.03.2018 № 291 про
встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг, що надаються КП “Лиманський Зеленбуд”,
керуючись ст. 10 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, необхідним
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
19.11.2003р. №193, керуючись ст. 28 Закону України “ Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включені до необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надаються КП
“Лиманський Зеленбуд”, а саме
1.1 тарифи на оформлення договору – замовлення на організацію та проведення
поховання померлої особи , (додаток 1)
1.2 тарифи на послуги з видачі свідоцтва про поховання, (додаток 2)
1.3 тарифи на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним
переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 3)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови О.М. Муравльова.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
_16.05.2018____ № __154_
Розрахунок тарифу на оформлення договору замовлення на організацію та
проведення поховання
Для розрахунку використовуються норми часу затверджені наказом Міністерства з
питань ЖКГ № 52 від 03.03.09 «Про затвердження норм часу на надання ритуальних
послуг та виготовлення предметів ритуальної належності»
Склад роботи :
- Опрацювання необхідних реквізитів ;
- Опрацювання договору – замовлення, друкування в 2 екземплярах, подання на
підпис замовнику на підпис ;
- Опрацювання даних у відповідному журналі – обліку .
Склад робочих : приймальник замовлення.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Складові тарифу
Оплата праці приймальника
замовлень
Нарахування на заробітну плату
Витрати на канцелярські товари
і утримання оргтехніки
Загально виробничі витрати
Адміністративні витрати
Собівартість

Норми

Розрахунок

0,13 люд/год * 26,90 грн *0,13
22 %

3,50*22 %

Сума (
грн. )
3,50
0,77
1,00

10 %
15 %

( 3,50+0,77+1,00 ) *10%
( 3,50+0,77+1,00+0,53 )
* 15 %
3,50+0,77+1,00+0,53+
0,87
6,67*12 %
6,67+0,80

Рентабельність
12 %
Вартість одиниці послуги
* 0,13 люд/год - ( р.2, п.7, під. п. 7.1 )
Норма робочого часу на 2018 рік = 1993*0,25=498,25 год / 12 міс = 41,52 год
1117 грн / 41,52 год = 26,90 грн

0,53
0,87
6,67
0,80
7,47

Згідно підпункту 197.1.10., п.197.1, ст..197, розділ V Податкового кодексу України та
постанови Кабінету міністрів України № 734 від 25.05.1998 р. послуги з оформлення
договору – замовлення на організацію та проведення поховання входять до переліку
операцій звільнених від оподаткування ПДВ

Розроблено відділом ЖКГ
Керуючий справами

К.В. Удовиченко
Р.О. Малий

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
___16.05.2018_ № _154_
Розрахунок тарифу на оформлення свідоцтва на поховання

Для розрахунку використовуються норми часу затверджені наказом Міністерства з
питань ЖКГ № 52 від 03.03.09 «Про затвердження норм часу на надання ритуальних
послуг та виготовлення предметів ритуальної належності»
Склад роботи :
- Ввести необхідні реквізити у бланк свідоцтва в ручному режимі ;
- Звірити з паспортними даними замовника ;
- Внести дані у відповідні журнали реєстрації .
Склад робочих : приймальник замовлень .
№

Складові тарифу

Оплата праці приймальника
замовлень
2 Нарахування на заробітну плату
Витрати на канцелярські товари
3
і утримання оргтехніки
4 Загально виробничі витрати
Адміністративні витрати
5
1

Норми

Розрахунок

0,08 люд/год * 26,90 грн *0,08
22 %

2,15*22 %

Керуючий справами

2,15
0,47
1,00

10 %
15 %

( 2,15+0,47+1,00 ) *10%
(2,15+0,472+1,00+0,36 ) *
15 %
2,15+0,47+1,00+0,36+0,60
4,58*12 %
( 4,58+0,55 ) * 20 %
4,58+0,55+1,03

6
Собівартість
7 Рентабельність
12 %
8 ПДВ
20 %
9
Вартість одиниці послуги
*0,08 люд/год - ( р.2, п.7, під. п. 7.2 )
Норма робочого часу на 2018 рік = 1993*0,25год./12міс.=41,52 год
1117 грн / 41,52 год = 26,90 грн

Розроблено відділом ЖКГ

Сума
( грн. )

К.В. Удовиченко
Р.О. Малий

0,36
0,60
4,58
0,55
1,03
6,16

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
__16.05.2018___ № __154__

Тарифи на послуги передбачені необхідним мінімальним переліком
окремих видів ритуальних послуг
№
п/п

Сума (
грн.)

Перелік послуг

Оформлення – договору замовлення на організацію та проведення
7,47
поховання
2 Оформлення свідоцтва на поховання
6,16
Копання могили ( викопування могили ручним способом , опускання труни з
3 тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного
насипу та одноразове прибирання території біля могили ) :
Масляківське кладовище – розмір могили 2,0*2,0*1,0 ( не мерзлі ґрунти
783,89
)
Колгоспне кладовище - 2,0*2,0*1,0 ( не мерзлі ґрунти )
1164,83
1

Центральне кладовище - 2,0*2,0*1,0 ( не мерзлі ґрунти )

Розроблено відділом ЖКГ
Керуючий справами

К.В. Удовиченко
Р.О. Малий

1534,31

