Додаток
до проекту рішення виконкому
від __________ № ________
Інформація про забезпечення утримання в належному стані кладовищ,
інших місць поховань та їх охорони
Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про
проект рішення Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок
надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради» комунальне
підприємство «Житловик» визначено надавачем ритуальних послуг та створено в його складі
господарства благоустрою і озеленення ритуальну службу (1 штатна одиниця).
Для виконання завдань, передбачених Положенням про порядок надання
ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради та Порядком утримання
кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Державним комітетом України з питань
житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, між КП «Житловик» та ТзОВ
«Пам’ять» укладено договір про надання ритуальних послуг від 02.01.2020, згідно якого
ТзОВ «Пам’ять» надає наступні ритуальні послуги:
- оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання;
- копання могили ручним способом, спускання труни з тілом в могилу,
закопування могили, сформування могили та одноразове прибирання могили;
- монтаж та демонтаж надмогильних споруд на існуючу могилу;
- самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого,
виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності.
ТзОВ «Пам’ять» протягом 2020 року:
1. реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму 762,9 тис. грн., в
тому числі:
- трун в кількості 124 од. на загальну суму 489,8 тис. грн.;
- вінків в кількості 213 од. на загальну суму 74,6 тис. грн.;
- інших предметів на загальну суму 198,5 тис. грн.
2. надано ритуальних послуг на загальну суму 307,1 тис. грн., в тому числі:
- надано транспорту для обслуговування поховання 87 од. на загальну суму 56,6
тис. грн.;
- викопано могил в кількості 153 од. на загальну суму 250,5 тис. грн.
Середня вартість одного поховання в ТзОВ «Пам’ять» становить 9590,0 грн.
Міські кладовища відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних
вимог щодо облаштування і утриманню кладовищ, знаходяться по вул. Міцкевича (2,30 га)
та по вул. Нова (3,75 га) в м. Бурштин і є комунальною власністю.
Території кладовищ огороджені. На кладовищі по вул. Міцкевича знаходиться
сектор почесних поховань загиблих (померлих) осіб під час проведення антитерористичної
операції.
На кладовищах спільними зусиллями КП «Житловик» та ТзОВ «Пам’ять» за
період 2020 року здійснено наступні роботи для забезпечення їх утримання в належному
стані:
- прибирання проїздів, доріг на території кладовища від опалого листя, снігу,
прогортання у зимовий період;
- утримання зелених насаджень;
- видалення аварійних дерев;
- видалення чагарників;
- обрізку зелених насаджень;
- прибирання території кладовища та вивезення побутових відходів;
- покіс, згрібання та вивезення трави;
- ведення обліку поховань;
- освітлення сектору почесних поховань.
Завідувач сектору житлово-комунального
господарства і обліку комунального майна
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