
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального підприємства 
„Спецобслуговування населення Києво-Святошинського району Києво-

Святошинської районної ради Київської області” 
 
 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 
метою забезпечення стабільного, безпечного і якісного обслуговування населення, 
забезпечення зростання надходжень до районного бюджету, враховуючі подання 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а: 

 
 

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального підприємства 
„Спецобслуговування населення Києво-Святошинського району Києво-
Святошинської районної ради Київської області”, а саме: а). доповнити Розділ 2 п.2.2 
Основна мета діяльності підприємства Статуту Комунального підприємства 
„Спецобслуговування населення Києво-Святошинського району Києво-
Святошинської районної ради Київської області” підпунктом : 
 

 Виклик агента ритуальної служби для оформлення замовлення на організація 
та проведення поховання;       

 Оформлення медичної довідки про причини смерті; 
 Доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання; 
 Навантаження, розвантаження  та  перенесення  ритуальних атрибутів; 
 Транспортні послуги, що надаються у процесі  організації поховання; 
 Продаж стандартної труни; 
 Продаж ящика-контейнера для перевезення оцинкованої труни; 
 Запаювання оцинкованої труни; 
 Утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму перебування 

після смерті у лікувальному закладі, а також тих, що померли вдома чи інших 
місцях; 

 Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги  
перукаря  та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну); 

 Копання могили; 
 Перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в 

багатоповерховому будинку, до моргу, із дому, квартири, моргу тощо до місця 
поховання); 



  
 

 

 Музичний супровід обряду "Поховання"; 
 Проведення громадянської панахиди; 
 Послуги організатора обряду "Поховання"; 
 Виготовлення та встановлення металевої намогильної таблички, хреста, 

надголовника або тимчасового пам'ятного знака; 
 Продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок для них; 
 Організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного 

за кордон; 
 У разі проведення підпоховання в родинну могилу послуги з демонтажу  

елементів існуючого надгробка (пам'ятника) та їх установка; 
 Написання тексту на траурній стрічці; 
 Кремація; 
 Продаж урни; 
 Продаж кубка для урни; 
 Поховання урни з прахом в могилу, замурування урни з прахом у колумбарії, 

розвіювання праху; 
 Роздрібна торгівля непродовольчими та продовольчими товарами. 

б). Викласти в новій редакції Розділ 1 п.1.3.7 Юридична адреса підприємства :08150, 
Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул.. Матросова, 11. 
 2. Доручити Генеральному директору Комунального підприємства 
„Спецобслуговування населення Києво-Святошинського району Києво-
Святошинської районної ради Київської області” зареєструвати нову редакцію 
Статуту у встановленому законодавством України порядку. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.).  

 

 

           Голова ради                   В.В. Луцюк 
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