
Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

 «Про вартість ритуальних послуг» 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 9, 10, 13, 14  Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 

«Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих 

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

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» та від 31 січня 2007 року № 99 

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», наказів Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» та від 19 листопада 2003 року № 194 «Про 

затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації 

предметів ритуальної належності» виконавчий комітет Чернігівської міської 

ради вирішив: 

 

1. Встановити для застосування комунальним підприємством 

«Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» 

Чернігівської міської ради: 

1.1. Вартість окремих видів ритуальних послуг, що підлягає 

регулюванню, згідно з додатком 1; 

1.2. Вартість ритуальних послуг, які включені до мінімального переліку 

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

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, згідно з додатком 2; 

1.3. Розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, 

згідно з додатком 3.  

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 06 вересня 2018 року № 431 «Про вартість 

ритуальних послуг». 

3. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення 

цього рішення. 

4. Це рішення набуває чинності з моменту оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Геращенка В. М. 

 

 

Міський голова        Владислав АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради   Олександр ЛОМАКО 


