
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 02.04.03 № 69                                                                м.Ужгород

Про тарифи на платні послуги
для населення

Відповідно  до  ст.28  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в Україні”,

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити для Ужгородської міської клінічної лікарні ціни на медичні
огляди:
− попередні  та періодичні  медичні  огляди працівників, які працюють у

шкідливих  та  небезпечних  умовах  праці  -  11,25  грн.  для  чоловіків  і
11,70 грн. для жінок;

− медичні  огляди  працівників  харчової  промисловості,  громадського
харчування,  підприємств  побутового  обслуговування  населення  та
ін. -33,55 грн. для чоловіків і 34 грн.для жінок;

− медичні  огляди  кандидатів  у  водії  та  водіїв  транспортних  засобів  -
20,75 грн. для чоловіків і 21,45 грн. для жінок;

− медичні  огляди  осіб  для  отримання  дозволу  на  право  носіння  і
зберігання зброї - 11,70 грн.;

− медичні огляди для отримання виїзної візи - 13,30 грн.
2. Затвердити тарифи на ритуальні послуги, необхідні для поховання, що

надаються Ужгородським комбінатом комунальних підприємств :
− виготовлення труни довжиною 2,1 м - 98,78 грн.;
− виготовлення труни довжиною 1,5 м - 51,24 грн.;
− виготовлення труни довжиною 1 м - 27,53 грн.;
− внутрішня оббивка труни довжиною 2,1 м - 19,89 грн.;
− внутрішня оббивка низа труни довжиною 2,1 м - 9,97 грн.;
− виготовлення хреста намогильного - 7,61 грн.;
− надання  ритуального  залу  для  проведення  похоронного  ритуалу  в

будинку громадянських панахид (1 год.) - 4,46 грн.;
− проведення громадянської панахиди - 10,80 грн.;
− винесення труни з покійником з моргу до місця захоронення - 28,95

грн.;
− надання автокатафалка (1 год.) - 6,24 грн.;



− надання автокатафалка (100 км) - 63,89 грн.;
− викоп могили вручну - 63,23 грн.

3. Ужгородському  міжрегіональному  бюро  технічної  інвентаризації  при
визначенні  вартості  робіт  застосовувати  норми  часу  згідно
затвердженого  наказом  Державного  комітету  будівництва,
архітектури та житлової політики України від 30.04.99  № 112 Збірника
норм  часу  на  роботи  з  державної  реєстрації  права  власності  та
технічної  інвентаризації  об’єктів  нерухомого  майна  залежно  від
змісту  проведеної  роботи,  категорій  складності  земельних  ділянок,
будівель.

Затвердити вартість 1 людино-години робіт з інвентаризації  нерухомого
майна,  оформлення  прав  власності  на  об’єкти  нерухомого  майна  та
реєстрацію таких прав в розмірі 5,21 грн.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


