УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 148 від 09 червня 2017 р.
м. Бар
Про затвердження тарифів
на ритуальну послугу по догляду за могилою,
яка надається КП «Бар-благоустрій» на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади
Розглянувши звернення КП «Бар-благоустрій» № 93 від 26.04.2017 р. про
затвердження тарифів на ритуальну послугу по догляду за могилою, відповідно до
підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування», пункту 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
від 24.06.2004 року, Закону України «Про поховання та похоронну справу», необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
19.11.2003 р. №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону
України «Про поховання та похоронну справу», Єдиної методики визначення вартості
надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. №194,
наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009
р. №52 «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення
предметів ритуальної належності», з метою встановлення економічно обґрунтованих
тарифів на ритуальні послуги, виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Затвердити вартість ритуальної послуги по догляду за могилою, яка надається
КП «Бар-благоустрій» на території Барської міської об’єднаної територіальної громади, в
наступному порядку:
Тип могили
Одинарна могила
Подвійна могила
Родинна могила

Вартість за рік
431,05
626,98
862,09

Вартість 1 місяць
35,92
52,25
71,84

2. Опублікувати дане рішення в газеті міської ради «Барчани» та оприлюднити на
офіційному сайті міської ради bar-city.com.ua в мережі ІНТЕРНЕТ.
3. КП «Бар-благоустрій» про зміст даного рішення. довести до відома населення м.
Бар шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень в приміщенні
підприємства та на вулицях міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В.
5. Дане рішення ввести в дію з дня його офіційного оприлюднення в місцевих
засобах масової інформації.

Міський голова

Секретар міської ради Подуфалов В.М.______________
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. ____________
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _______________
Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В._____________________
Начальник відділу
МА ЖКГ Подельнюк О.М.________________________

А.А.Цицюрський

