
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  24.11.2022                                         м.Бурштин                                               № 258 

 

 

Про встановлення тарифів  

на ритуальні послуги 

 

 

Розглянувши звернення в.о. директора комунального підприємства «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради» Оксани Леськів про встановлення тарифів на ритуальні послуги 

(вих.лист від 09.11.2022р. №224), враховуючи рішення міської ради від 26.08.2022 №19/37-22 

«Про створення ритуальної служби, затвердження Положення про ритуальну службу та 

Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради»,  відповідно до 

ст. 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Наказу Держжитлокомунгоспу 

України від 19.11.2003р. №194 «Про затвердження єдиної методики визначення вартості 

надання громадянам необхідного  мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності», ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Встановити  тарифи на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» згідно з додатком (додається). 

2. Встановлені тарифи на ритуальні послуги ввести в дію з 01 січня 2023 року. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Василь АНДРІЄШИН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Додаток 

до рішення виконкому 

                                                                                                                        від 24.11.2022  №258 

 

Тарифи на ритуальні послуги, 

що надаються КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг Вартість, грн. 

 Літній період (з 01 квітня по 31 жовтня)  

1. 

копання могили ручним способом, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та  одноразове 

прибирання території біля могили 

1988,50 

2. 

копання могили ручним способом при підпохованні в 

існуючу могилу, монтаж та демонтаж надмогильних 

споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля 

могили 

2002,72 

3. 

копання дитячої могили ручним способом, опускання 

труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування надмогильного насипу та 

одноразове  прибирання території біля могили  

731,02 

4. 

копання дитячої могили ручним способом при 

підпохованні в існуючу могилу, монтаж та демонтаж 

надмогильних споруд, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та одноразове   

прибирання території біля могили  

735,92 

 Зимовий період (з 01 листопада по 31 березня)  

5. 

копання могили ручним способом, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та  одноразове 

прибирання території біля могили 

3027,54 

6. 

копання могили ручним способом при підпохованні в 

існуючу могилу, монтаж та демонтаж надмогильних 

споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля 

могили 

3046,86 

7. 

копання дитячої могили ручним способом, опускання 

труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування надмогильного насипу та 

одноразове  прибирання території біля могили  

1129,40 



8. 

копання дитячої могили ручним способом при 

підпохованні в існуючу могилу, монтаж та демонтаж 

надмогильних споруд, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та одноразове   

прибирання території біля могили 

1136,32 

9. 
оформлення договору – замовлення на проведення 

поховання 
60,00 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Надія  КИЦЕЛА                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ №1 

на копання могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного насипу та  одноразове прибирання території 

біля могили в літній період (з 1  квітня по 31 жовтня) довжина могили 2м  

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 1681,09 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 9.17 люд/год х 107,00 981,19 

1.2.2 Додаткова зарплата  20% 196,24 

1.2.3 Оплата праці майстра (15000:48 ям: 2(0,5 окладу)) 156,25 

1.2.4 Нарахування на з/плату 22% 293,41 

1.2.5 Витрати на освітлення   2,00 

1.2.6 Витрати на ремонт та обслуговування (лопати, держаки, віник, шнур і 

ін. 2000 грн : 140ям) 

14,29 

1.2.7 Інші загально-виробничі витрати (рукавиці, захисний одяг, маски 

5000:140) 

35,71 

1.2.8 Амортизація основних засобів  2,00 

2 Адміністративні витрати 126,64 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок:  0,20 

2.4 Банківське обслуговування:  0,5 

2.5 Канцтовари:  1,50 

2.6 Інші адмінвитрати:   

3 Повна собівартість 1807,73 

4 Прибуток 10% 180,77 

5 Усього вартість одиниці послуги 1988,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 2 

на копання могили ручним способом при підпохованні в існуючу могилу, монтаж та демонтаж 

надмогильних споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили в літній 

період (з 1  квітня по 31 жовтня) довжина могили 2м 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 1694,01 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів (9,17люд/год х 1,009) х 

107,00 

990,02 

1.2.3 Додаткова з/плата: 20% 198,00 

1.2.4 Оплата праці майстра   156,25 

1.2.5 Нарахування на з/плату: 22% 295,74 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,00 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  14,29 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  35,71 

1.2.9 Амортизація основних засобів  2,00 

2 Адміністративні витрати 126,64 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок 0,20 

2.4 Банківське обслуговування 0,5 

2.5 Канцтовари 1,50 

2.6 Інші адмінвитрати  

3 Повна собівартість 1820,65 

4 Прибуток 10% 182,07 

5 Усього вартість одиниці послуги 2002,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 3 

на копання дитячої могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове  прибирання території 

біля могили в літній період (з 1  квітня по 31 жовтня) довжина могили 1,1м 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 585,26 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 3,17 люд/годх 107,00 339,19 

1.2.3 Додаткова з/плата 20% 67,84 

1.2.4 Оплата праці майстра  71,05 

1.2.5 Нарахування на з/плату 22% 105,18 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,0 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  - 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  - 

1.2.9 Амортизація основних засобів  - 

2 Адміністративні витрати 79,30 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  65,00 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 14,30 

2.3 Витрати на зв’язок - 

2.4 Банківське обслуговування - 

2.5 Канцтовари - 

2.6 Інші адмінвитрати - 

3 Повна собівартість 664,56 

4 Прибуток 10% 66,46 

5 Усього вартість одиниці послуги 731,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 4 

на копання дитячої могили ручним способом при підпохованні в існуючу могилу, монтаж та 

демонтаж надмогильних споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування надмогильного насипу та одноразове   прибирання території біля могили в 

літній період (з 1  квітня по 31 жовтня)довжина могили 1,1м 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 589,72 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 3,17 люд/год х 1,009 х 107,00 342,24 

1.2.3 Додаткова з/плата 20% 68,45 

1.2.4 Оплата праці майстра  71,05 

1.2.5 Нарахування на з/плату 22% 105,98 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,0 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  - 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  - 

1.2.9 Амортизація основних засобів  - 

2 Адміністративні витрати 79,30 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  65,00 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 14,30 

2.3 Витрати на зв’язок   - 

2.4 Банківське обслуговування - 

2.5 Канцтовари - 

2.6 Інші адмінвитрати - 

3 Повна собівартість 669,02 

4 Прибуток 10% 66,90 

5 Усього вартість одиниці послуги 735,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ №5 

на копання могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного насипу та  одноразове прибирання території 

біля могили в зимовий період (з 01 листопада по 31 березня) 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 2625,67 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 15,2 люд/год х 107,00 1626,40 

1.2.2 Додаткова зарплата  20% 325,28 

1.2.3 Оплата праці майстра (15000:48 ям: 2(0,5 окладу)) 156,25 

1.2.4 Нарахування на з/плату 22% 463,74 

1.2.5 Витрати на освітлення   2,00 

1.2.6 Витрати на ремонт та обслуговування (лопати, держаки, віник, шнур і 

ін. 2000 грн : 140ям) 

14,29 

1.2.7 Інші загально-виробничі витрати (рукавиці, захисний одяг, маски 

5000:140) 

35,71 

1.2.8 Амортизація основних засобів  2,00 

2 Адміністративні витрати 126,64 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера 20% (816,13х20%) 102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок:  0,20 

2.4 Банківське обслуговування:  0,5 

2.5 Канцтовари:  1,50 

2.6 Інші адмінвитрати:   

3 Повна собівартість 2752,31 

4 Прибуток 10% 275,23 

5 Усього вартість одиниці послуги 3027,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 6 

на копання могили ручним способом при підпохованні в існуючу могилу, монтаж та демонтаж 

надмогильних споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили в зимовий 

період (з 01 листопада по 31 березня) 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 2643,23 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів (15,2люд/год х 1,009) х 

107,00 

1641,04 

1.2.3 Додаткова з/плата: 20% 328,20 

1.2.4 Оплата праці майстра   156,25 

1.2.5 Нарахування на з/плату: 22% 463,74 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,00 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  14,29 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  35,71 

1.2.9 Амортизація основних засобів  2,00 

2 Адміністративні витрати 126,64 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок 0,20 

2.4 Банківське обслуговування 0,5 

2.5 Канцтовари 1,50 

2.6 Інші адмінвитрати  

3 Повна собівартість 2769,87 

4 Прибуток 10% 276,99 

5 Усього вартість одиниці послуги 3046,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 7 

на копання дитячої могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове  прибирання території 

біля могили в зимовий період (з 01 листопада по 31 березня) довжина могили 1,1м 

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 900,09 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 5,18 люд/годх 107,00 554,26 

1.2.3 Додаткова з/плата 20% 110,85 

1.2.4 Оплата праці майстра 71,03 

1.2.5 Нарахування на з/плату 22% 161,95 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,00 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  - 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  - 

1.2.9 Амортизація основних засобів  - 

2 Адміністративні витрати 126,64 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок 0,20 

2.4 Банківське обслуговування 0,5 

2.5 Канцтовари 1,50 

2.6 Інші адмінвитрати - 

3 Повна собівартість 1026,73 

4 Прибуток 10% 102,67 

5 Усього вартість одиниці послуги 1129,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 8 

на копання дитячої могили ручним способом при підпохованні в існуючу могилу, монтаж та 

демонтаж надмогильних споруд, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування надмогильного насипу та одноразове   прибирання території біля могили в 

зимовий період (з 01 листопада по 31 березня) довжина могили 1,1м  

1 Витрати операційної діяльності  

1.2 Виробнича собівартість 908,58 

1.2.1 Прямі витрати на оплату праці землекопів 5,18 люд/год х 1,009 х 107,00 559,25 

1.2.3 Додаткова з/плата 20% 111,85 

1.2.4 Оплата праці майстра  72,00 

1.2.5 Нарахування на з/плату 22% 163,48 

1.2.6 Витрати на освітлення  2,0 

1.2.7 Витрати на ремонт та обслуговування  - 

1.2.8 Інші загально-виробничі витрати  - 

1.2.9 Амортизація основних засобів  - 

2 Адміністративні витрати 124,44 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера  102,0 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 22,44 

2.3 Витрати на зв’язок   - 

2.4 Банківське обслуговування - 

2.5 Канцтовари - 

2.6 Інші адмінвитрати - 

3 Повна собівартість 1033,02 

4 Прибуток 10% 103,30 

5 Усього вартість одиниці послуги 1136,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ № 9 

на оформлення договору – замовлення на проведення поховання 

1 Витрати операційної діяльності:  

1.1 Виробнича собівартість 39,39 

1.1.1 Прямі витрати на оплату праці (витрати часу 25 хв) 

9000 грн / 167год/ 60хв х 25хв  

22,45 

1.1.2 Додаткова зарплата 20% 4,49 

1.1.3 Зарплата майстра 20% 5,35 

1.1.4 Нарахування на заробітну плату 7,10 

2 Адміністративні витрати 6,10 

2.1 Витрати на з/плату директора і бухгалтера 10% 5,00 

2.2 Нарахування на з/плату: 22% 1,10 

2.3 Витрати на зв'язок  - 

2.4 Банківське обслуговування  - 

2.5 Канцтовари 5,0 

2.6 Інші адмінвитрати - 

3 Повна собівартість 45,49 

4 Прибуток 10% 4,50 

5 Усього вартість 49,99 

6 Обсяг наданих послуг у натуральному вираженні (кількість 

поховань в місяць) 

10 

7 ПДВ 20% 10,01 

8 Вартість одного договору-замовлення 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


