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Опис проєкта нормативно-правового акта
Керуючись Законами України “Про поховання та похоронну справу”, “Про

місцеве самоврядування в Україні”, наказом Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 “Про затвердження
нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та
похоронну справу”, ухвалами сесії міської ради від 29.12.2020 «Про припинення
місцевих рад шляхом приєднання до Львівської міської ради» міській раді
пропонується затвердити Положення про ритуальну службу Львівської міської
територіальної громади (далі - Положення).

Зауваження

1. Відповідно до пункту 2 проєкту Положення, функції ритуальної служби
Львівської міської територіальної громади здійснюються Львівським комунальним
підприємством “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг” та
комунальним підприємством «Ритуальна служба «Меморіал» (далі – ритуальна
служба).

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 8 Закону України “Про поховання та
похоронну справу”, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в межах
своєї компетенції створюють ритуальні служби.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про поховання та похоронну справу”,
ритуальні служби - спеціалізовані комунальні підприємства, що створюються
органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, з метою
здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених
необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації



предметів ритуальної належності, передбаченим пунктом 2 частини другої статті 8
цього Закону. Ритуальні служби можуть також надавати ритуальні послуги, не
передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та
реалізації предметів ритуальної належності, виготовляти предмети ритуальної
належності. Тарифи щодо оплати таких послуг та предметів ритуальної належності
встановлюються в межах, визначених законодавством, виконавчим органом сільської,
селищної, міської ради.

Відповідно, законодавством до повноважень міських ради віднесення створення
ритуальних служб, а саме спеціалізованих комунальних підприємства, які будуть
здійснювати організацію поховання померлих та надання ритуальних послуг.

Формулювання “функції ритуальної служби здійснюються” створює
невизначеність у статусі Львівського комунального підприємства
“Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг” та комунального
підприємства «Ритуальна служба «Меморіал» - чи є вони ритуальними службами, і
відповідно мають певні права та обов’язки, пов’язані з цим.

Окрім того, проєктом Положення передбачено завдання, права та обов’язки саме
для ритуальних служб, тому не є чітко визначеним, чи є вони обов’язковими для
Львівського комунального підприємства “Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг” та комунального підприємства «Ритуальна служба «Меморіал», які,
відповідно до пункту 2 проєкту Положення лише здійснюють функції.

Одночасно, відповідно до пункту 1.1 Статуту Львівського комунального
підприємства “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”, опублікованого
на сайті Львівської міської ради (вкладка - “Публічна інформація”), підприємоство є
ритуальною службою. Статут комунального підприємства «Ритуальна служба
«Меморіал» на сайті Львівської міської ради не знайдено, отже неможливо здійснити
його аналіз та встановити статус підприємства.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 2 проєкту
Положення та чітко визначити, що ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг” та КП «Ритуальна служба «Меморіал» є ритуальними службами.
Також рекомендується переглянути статути зазначених підприємств, та у разі потреби -
привести їх у відповідність до цього Положення та Типового положення про ритуальну
службу в Україні, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003
№193.

2. Відповідно до пункту 9.2 проєкту Положення, протягом 14 робочих днів з дня
отримання заяви ритуальна служба укладає з виконавцем послуг договір про надання
послуг при наявності всього переліку документів, передбачених у пункті 10.1. цього
Положення.

Одночасно, додатком до пункту 8.2 Типового положення про ритуальну службу
в Україні, затвердженого аказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 №193, є
примірний договір про надання ритуальних послуг.

З метою запобігання зловживань з боку ритуальних служб та поставлення
виконавців послуг в нерівні умови, рекомендується розробити форму такого договору
та викласти її в додатку до положення, або визначити інший орган, який затверджує
таку форму договору.



Висновок:

Проєкт рішення “Про затвердження Положення про ритуальну службу
Львівської міської територіальної громади” не містить корупційних ризиків та може
бути прийнятий міською радою з урахуванням зауважень.


