
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  
_______________                                                                                                   №  ______ 
                                                                 м. Лиман 

Про  затвердження  переліку ритуальних 

послуг та вартості ритуальних послуг,  

визначених  для забезпечення 

безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових 

дій і інвалідів війни 

Розглянувши лист директора КП “Лиманський Зеленбуд” від 13.01.2020 № 53 про 

затвердження нового розрахунку вартості ритуальних послуг,  визначених  для 

забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і 

інвалідів війни, відповідно до Порядку проведення безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445, керуючись  ст. 28 Закону 

України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити вартість ритуальних послуг,  визначених  для забезпечення 

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

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і 

інвалідів війни з 01.04.2020 року в розмірі 2466,13 грн. (дві тисячі чотириста 

шістдесят шість  грн. 13 коп.) 
2. Управлінню соціального захисту населення Лиманської міської ради 

(Мальченко) укласти договір з Комунальним підприємством «Лиманський 

Зеленбуд» на відшкодування витрат пов'язаних з безоплатним похованням 

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

заслуги перед Батьківщиною, учасників   бойових дій і інвалідів війни 
3.  Рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від 18.04.2018 

№ 111 “Про  затвердження  вартості ритуальних послуг,  визначених  для 

забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і інвалідів війни” вважати таким, що втратило чинність 
Міський голова                                                                        П.Ф. Цимідан 



                                                Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого комітету  

                                                          __________________ № ______ 

 

 

 

Відділ ЖКГ                                                                             І.В. Сердюк 

Керуючий справами                                                                  Р.О. Малий 

 

№ Вартість, грн

1 Оформлення рахунку - замовлення на організацію та 

проведення поховання

2 Доставка предметів ритуальної належності (завантаження на

складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та

перенесення до місцязнаходження тіла померлого)

3 Надання транспортних послуг 489,68

4 Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири)

до моргу, з будинку (квартири), моргу, до міця поховання

5 Організація поховання і проведення ритуалу 97,51

6 Надання труни 310,00

7 60,00

8 Надання креста 230,00

9 Копання могили (викопування ручним чи механізованним 1007,70

способом, опускання труни у могилу,закопування,формування

намогильного насипу та одноразове прибирання прилеглої 

території після поховання)

10 Кремація -

11 Поховання урни з прахом -

2466,11ВСЬОГО:

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників
бойових дій і інвалідів

Перелік послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які

86,92

10,48

173,84

Найменування

Надання таблички


