
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

29 серпня 2022 року № 160  
 

Про затвердження Інвестиційної 

програми комунального підприємства  

«Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

з надання ритуальних послуг на 2022-2025 роки 
 

        Розглянувши звернення КП «Ритуалсервіс» про затвердження 

Інвестиційної програми комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області з надання ритуальних 

послуг на 2022-2025 роки, з метою надання якісних ритуальних послуг на 

території Лубенської територіальної громади, відповідно до 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 12.05.2009 р. №128 (зі змінами та 

доповненнями), керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 
 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Інвестиційну програму комунального підприємства 

«Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області з надання ритуальних послуг на 2022-2025 роки (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (заступник начальника, начальник 

відділу комунального господарства та капітального будівництва           Пасічник 

В.І.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г. 

 

 

Лубенський міський голова                                               Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

 

 

Додаток                                                                                        

до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                                       Лубенської міської ради 

                                                                                                                              29.08.2022р.  № 160 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА 

комунального  підприємств «Ритуалсервіс» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

з надання ритуальних послуг 

на 2022-2025 роки 
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1. Загальні положення 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про поховання та похоронну справу», Податковим кодексом України, 

вимогами Концепції ціноутворення у сфері ЖКГ, схваленої Указом Президента 

України від 28.12.2007 №1324/2007, враховуючи необхідний мінімальний 

перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 

№ 193, наказ Мінжитлокомунгоспу  від 03.03.2009 року № 52 «Про 

затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення 

предметів ритуальної належності», Єдиної методики визначення вартості 

надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів 

ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затверджену 

наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального 

господарства від 12.05.2009 № 128 (зі змінами та доповненнями) підготовлено 

Інвестиційну програму комунального підприємства   «Ритуалсервіс». 

 

2. Організація діяльності в галузі поховання 
 

Комунальне підприємство  «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  у своїй діяльності при наданні 

ритуальних послуг керується Конституцією України, Законом України «Про 

поховання та похоронну справу», іншими законами України та іншими 

нормативно-правовими актами з питань похоронного обслуговування, 

утримання та збереження місць поховань, положенням «Про порядок надання 

ритуальних послуг на території  міста Лубни», затверджене рішенням міської 

ради 16.03.2012 року, іншими рішеннями Лубенської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

          Основним напрямком Інвестиційної програми комунального  

підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області з надання ритуальних послуг на 2022-2025 роки (далі по 

тексту Програма) є дотримання законодавства України про поховання та 

похоронну справу, розв’язання проблем у сфері поховання. 

Оформлення договорів – замовлень, надання замовнику інформації 

стосовно: 

- виконавців послуг, з якими укладено договори про надання ритуальних 

послуг, їхню адресу, телефони та режим роботи; 

- необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із 

зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання; 

- переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та 

термінів виконання щодо кожного виконавця; 

- необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації 

поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього; 

- порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання; 

- реєстрації поховань померлих та перепоховань; 

- організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів; 

- книги заяв, пропозицій і скарг; 



- режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади 

та територіального органу у справах захисту прав споживачів, РАЦЗ, 

військкомату, управління праці та соціального захисту населення. 

З метою організації діяльності в галузі поховання померлих 

передбачається: 

- надання ритуальних послуг з поховання самотніх громадян. 

З метою забезпечення якісного утримання, ремонту кладовищ, догляду за 

могилами видатних діячів,  меморіальних комплексів, пам’ятних знаків на 

території міста, дотримання норм та правил при здійсненні організації та 

проведенні поховань та перепоховань, здійснювати фінансування цих робіт та  

наданих послуг при здійсненні поховання безрідних громадян за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

3. Основна мета Програми 
 

Досягнення стабілізації фінансово-економічного стану підприємства. 

Забезпечення сталої й ефективної роботи підприємства. 

Беззбиткова діяльність підприємства. 

 

4. Інвестиційна діяльність 
 

Основним джерелом фінансування є власні кошти комунального 

підприємства. Залишок коштів  після сплати податку на прибуток плануємо 

спрямувати на придбання основних засобів для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності підприємства. 

При встановленні нових тарифів на ритуальні послуги та предмети 

ритуальної належності виконавчим комітетом Лубенської міської ради,  

плануємо отримання прибутку щорічно протягом року у розмірі 23206 грн., 

частину якого у розмірі 4177 грн. (18 %) спрямуємо на сплату податку на 

прибуток. Залишок прибутку в розмірі 19029 грн. залишатиметься на 

підприємстві для здійснення капітальних складень. Отримані кошти спрямуємо 

на придбання багатофункціонального пристрою та комп’ютера для полегшення 

та прискорення роботи приймальника замовлень при оформленні замовлень на 

похоронні послуги. Залишок коштів спрямуємо на придбання бензинового 

генератора та відбійного молотка для полегшення роботи землекопів при 

копанні могил у зимовий період.  

Фактичне отримання прибутку протягом календарного року залежатиме 

від дати введення у дію економічного обгрунтованих тарифів на ритуальні 

послуги та предмети ритуальної належності та терміну дії встановлених 

тарифів. 

Виконання вище перелічених заходів сприятиме своєчасному наданню 

ритуальних послуг замовнику поховання та забезпечить підприємству 

надходження додаткових коштів, стабільну і ефективну роботу ритуальної 

служби.  

 

Керуючий справами                                                                         Юлія БІЛОКІНЬ  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 
                                                                                                                                      



     Додаток 1                                                                                                  

                                                                                                                до інвестиційної програми                                            

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Планований прибуток 

від надання ритуальних послуг при економічно обгрунтованих тарифах 

на 12 календарних місяців 

 

 

             Назва послуг 

Кількість 

послуг за рік 

Сума 

рентабельності 

Сума прибутку  

 

 
Оформлення договору-замовлення на організацію 

та проведення поховання 

770 2,29 1763,30 

Оформлення свідоцтва про поховання 762 1,16 883,92 

Копання могили довж.2,0 м (викопування могили 

ручним способом, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, 

формування насипу, влітку) 

51 140,69 7175,19 

Копання могили  довжиною 1,6 м (викопування 

могили ручним способом, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування насипу, влітку) 

1 113,08 113,08 

Копання могили  довжиною 2,2 м (викопування 

могили ручним способом, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування насипу, влітку) 

5 154,50 772,50 

Копання могили довж.2,0 м (викопування могили 

ручним способом, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, 

формування насипу, взимку) 

15 189,50 2842,50 

Надання авто катафалку на доставку предметів 

похоронної належності ГАЗ -2705 влітку 

10 46,58 465,80 

взимку 9 47,82 430,38 

Проведення поховання ГАЗ -2705 влітку 40 41,93 1677,20 

взимку 25 43,17 1079,25 

Послуги по перенесенню до 100 кг:    

1 поверх 5 121,04 605,20 

2-3 поверхи 4 134,86 539,44 

4-5 поверхи і вище 3 151,44 454,32 

Послуги по перенесенні в труні 32 137,62 4403,84 

Всього   23205,92 

 

 

В.о.директора  КП «Ритуалсервіс»                                                      Наталія ОМЕЛЬЯНЕНКО     

 

 

 

 

 



Додаток  2   

до інвестиційної    програми 

 

Інвестиційна програма КП « Ритуалсервіс» 

на 2022 – 2025 роки 

  

 

 

       В.о.директора КП « Ритуалсервіс»                                          Наталія ОМЕЛЬЯНЕНКО 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу та мета 

реалізації 

Всього 

обсяги 

фінансування 

Обсяги фінансування по роках, грн. 

2022 2023 2024 2025 

1. 

2 

3. 

4. 

Придбання 

багатофункціонального 

пристрою 

Придбання комп’ютера  

Придбання генератора 

Придбання відбійного 

молотка 

19029 

            19029 

19029 

19029 

19029 

 

 

19029 

 

 

19029 

 

 

 

19029 

 Разом інвестицій 

в тому числі 

            76116 19029 19029 19029 19029 

 Власні кошти 76116 19029 19029 19029 19029 

 Бюджетні кошти - - - - - 

 Інші джерела - - - - - 


