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Пояснення до тарифів на послуги,що надаються в процесі поховання

(Тарифи , які входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.)

 Тариф на послугу: копання могили  влітку 
(викопування могили ручним(Розпушення ґрунту ручним способом,
викидання грунту на бровку,зачищення поверхні та стінок могили), опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1.Зарплата 3454,00+ 269,00/166,08год.в міс. х 4 чол. х 5 час. = 448,34
2. Нарахування на заробітну плату 22% = 98,63 грн.
3. Загальногосподарчі (по фактичному за 9 міс.2018р) -541,00/2= 270,50грн.
4.Інші прямі витрати (лопати,вила,рукавиці та ін.) -1520,00/12 міс=126,70 грн.

 Виробнича собівартість: 944,17грн.
5. Адміністративні витрати 15%  - 141,62 грн.
6. Витрати на збут 5%   - 47,21 грн.
 Повна собівартість – 1133,00 грн.
6. Рентабельність 12%    - 135,95грн.

 Тариф з рентабельністю  1268,95 грн.
 
Тариф на послугу: копання могили в зимовий період (розпушення ґрунту ручним способом,викопування могили ручним( викидання грунту на бровку,зачищення поверхні та стінок могили), опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1.Зарплата 3454,00+ 269,00/166,08год.в міс х 4 чол. х 7,5час. = 672,51 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 147,95 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 541,00 грн.
4.Інші прямі витрати (лопати,вила,рукавиці та ін.) -1520,00/12 міс=126,70 грн.

 Виробнича собівартість: 1488,16 грн.
5. Адміністративні витрати 15%  -223,22 грн.
5. Витрати на збут 5%   - 74,41 грн.
 Повна собівартість 1785,79 грн.
5. Рентабельність 12% - 214,26 грн.

 Тариф з рентабельністю 2000,05 грн.
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Тариф на послугу: Виклик робітника ритуальної служби для оформлення замовлення на організацію та проведення поховання

Місячний оклад робітника ритуальної служби 3789,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
1.Зарплата 3 789,00/166,08год.в міс х 1 чол. х 1год. = 22,81 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 5,02 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс.2018 р)  - 65,84 грн.

 Виробнича собівартість: 93,67 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 14,05 грн.

 Повна собівартість 107,72грн.

5. Рентабельність 12% -  12,93 грн.

 Тариф з рентабельністю 120,65  грн.



Тариф на послугу: Послуги організатора обряду поховання.

Місячний оклад організатора обряду поховання 3789,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год

1.Зарплата 3789,00/166,08год.в міс х 1 чол. х  1,5час. =  34,22 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 7,53 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9міс. 2018р)  - 85,38грн.

 Виробнича собівартість: 127,13 грн.

4. Адміністративні витрати 15%  - 19,07грн.
 Повна собівартість 146,20 грн.

5. Рентабельність 12% -  17,50 грн.

 Тариф з рентабельністю 163,70 грн.


Тариф на послугу: Оформлення договору - замовлення на організацію та проведення поховання.

Місячний оклад  організатора обряду поховання 3789,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год

1.Зарплата 3789,00/166,08год.в міс х 1 чол. х 0,17час. = 3,88 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 0,85 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за9 міс. 2018 р)  - 26,18 грн.
4. Матеріальні витрати -2,50 грн.
 Виробнича собівартість: 33,41 грн.

4. Адміністративні витрати 15%  - 5,01 грн.
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5. Витрати на збут 5%   - 1,67 грн.

 Повна собівартість 40,09 грн.

5. Рентабельність 12% -  4,81 грн.

 Тариф з рентабельністю 44,90 грн.

Тариф на послугу: Встановлення хреста,намогильної таблички
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)
1.Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год.в міс х 2 чол. х 0,3час. = 13,45 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 2,96грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 30,50 грн.

 Виробнича собівартість: 46,91 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 7,04 грн.
 Повна собівартість 53,95 грн.
5. Рентабельність 12% -  6,45 грн.

 Тариф з рентабельністю 60,40 грн.


Тариф на послугу: Перенесення труни з тілом померлого(додому, з дому ,з моргу,до місця поховання до 50м).

Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год.в міс х 4 чол. х 0,4час. = 35,87 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 7,89 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 130,18/2= 65,09 грн.

 Виробнича собівартість: 108,85 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 16,33 грн.

 Повна собівартість 125,18 грн.
5. Рентабельність не >12% -  15,02грн.
 Тариф з рентабельністю 140,20 грн.

Тариф на послугу: Перенесення труни з тілом померлого(додому,до квартири в багатоповерховому будинку,з квартири до 3 поверху, до місця поховання, більше 50м).
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)
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1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год.в міс х 4 чол. х 0,5час. = 44,83 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 9,86грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 130,18/2=65,09 грн.

 Виробнича собівартість: 119,78 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 17,97 грн.

 Повна собівартість 137,75грн.
5. Рентабельність не >12% -  16,50грн.

 Тариф з рентабельністю 154,25 грн.

Тариф на послугу: Перенесення труни з тілом померлого(додому,до квартири у багатоповерховому будинку,з квартири до 5 поверху,  більше 70м).

Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год х 4 чол. х 0,6час. = 53,80 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 11,84грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 130,18 /2=65,09 грн.

 Виробнича собівартість: 130,73 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 19,61 грн.
 Повна собівартість 150,34 грн.
5. Рентабельність не >12% -  18,01грн.
 Тариф з рентабельністю 168,35 грн.

Тариф на послугу: Перенесення труни з тілом померлого(додому,до квартири у багатоповерховому будинку,з квартири до 6,7,8 поверху, більше100м).
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год х 4 чол. х 08час. = 71,73 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 15,78 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс.2018 р)  - 130,18/2= 65,09 грн.

 Виробнича собівартість: 152,60 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 22,89 грн.
 Повна собівартість 175,49 грн.

5. Рентабельність не >12% -  21,06 рн.

 Тариф з рентабельністю 196,55 грн.



5
Тариф на послугу: Навантаження,розвантаження та перенесення ритуальної атрибутики.
Місячний оклад робітника ритуальних послуг 3789,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год

1.Зарплата 3789,00/166,08год.в міс х 1 чол. х 0,35час. = 7,99 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 1,76 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс.2018 р)  - 25,09 грн.
 Виробнича собівартість: 34,84 грн.

4. Адміністративні витрати 15%  - 5,23 грн.
5. Витрати на збут 5%   - 1,74 грн.

 Повна собівартість 41,84 грн.
6. Рентабельність не >12% -  5,01грн.

 Тариф з рентабельністю 46,85 грн.

Тариф на послугу: доставка замовникові ритуальної атрибутики для організації поховання
Місячний оклад водія 4537,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год

1.Зарплата 4537/166,08год.в міс  х 0,5час. = 13,66 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 3,00 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 182,63/2 = 91,32грн.
4. Матеріальні витрати 2л*32,00=64,00 грн.
 Виробнича собівартість: 171,98 грн.

4. Адміністративні витрати 15%  - 25,80грн.
 Повна собівартість 197,78 грн.

5. Рентабельність не >12% -  23,72грн.

 Тариф з рентабельністю 221,50 грн.

Тариф на послугу: транспортні послуги,що надаються в процесі поховання
Місячний оклад водія 4537,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год

1.Зарплата 4537,00/166,08год.в міс  х 1час. = 27,32 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 6,01 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 223,26/2 =111,63 грн.
4. Матеріальні витрати (бензин) 4л*32,00= 128,00 грн.

 Виробнича собівартість: 272,96 грн.
5. Адміністративні витрати 15%  - 40,94рн.
 Повна собівартість 313,90 грн.
7. Рентабельність не >12% -  37,65грн.

 Тариф з рентабельністю 351,55 грн.
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Тариф на послугу: Виконання замовлення у вихідні дні
1.Зарплата 3723,00/166,08год.в міс = 22,42 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 4,93грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс.2018 р)  - 77,65 грн.

 Виробнича собівартість: 105,00 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 15,75грн.
5. Витрати на збут 5%   - 5,25 грн.

 Повна собівартість 126,00 грн.

6. Рентабельність не >12% -  15,10грн.

 Тариф з рентабельністю 141,10 грн.


Тариф на послугу: терміновість (поховання)
1.Зарплата 3723,00/166,08од.в міс   = 22,42 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 4,93 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс.2018 р)  - 83,86 грн.

 Виробнича собівартість: 111,21 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 16,68грн.
5. Витрати на збут 5%   - 5,56 грн.

 Повна собівартість 133,45 грн.

6. Рентабельність не >12% -  16,00 грн.

 Тариф з рентабельністю 149,45 грн.


Тариф на послугу: Монтаж,демонтаж намогильної споруди, огради при похованні влітку
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год в міс *2 х 1,4час. = 62,77грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 13,81 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 142,10грн./2 =71,05грн.

 Виробнича собівартість: 147,63 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  -  22,14грн.
 Повна собівартість 169,77 грн.

5. Рентабельність не >12% -  20,33 грн.

 Тариф з рентабельністю 190,10 грн.
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Тариф на послугу: Монтаж,демонтаж намогильної споруди,огради при похованні взимку
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)

1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год в міс *2 х 2,2час. = 98,63 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 21,70 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 142,10 грн.

 Виробнича собівартість: 262,43 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 39,36грн.
 Повна собівартість 301,79 грн.
6. Рентабельність не >12% -  36,21 грн.
 Тариф з рентабельністю 338,00грн.


Тариф на послугу: поховання та під поховання урни з прахом в існуючу могилу,в землю в зимовий період (викопування могили ручним способом), закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
 Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)
1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год в міс х 2 чол. х 2,5час. = 112,08 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 24,66 грн. 
3. Загальногосподарчі( по фактичному за9 міс. 2018 р)  - 541/2 =270,50 грн.
4.Інші прямі витрати (лопати,вила,рукавиці та ін.) -126,70 грн.
 Виробнича собівартість: 533,94 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 80,09 грн.
 Повна собівартість 614,03 грн.
6. Рентабельність 12% - 73,67 грн.
 Тариф з рентабельністю 687,70 грн.

Тариф на послугу: поховання та під поховання урни з прахом в існуючу могилу,в землю влітку (викопування могили ручним способом), закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
Місячний оклад  землекопа 3454,00 грн.
Фонд робочого часу 1993 год /12 міс =166,08 год
 Додаткова заробітна плата :доплата до мінімальної заробітної плати (3723,00 грн. -3454,00 грн. = 269,00 грн.)
1. Зарплата 3454,00 + 269,00/166,08год в міс х х 2 чол. х 2час. = 89,68 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 19,73 грн. 
3. Загальногосподарчі(по фактичному за 9 міс. 2018 р)  - 541/2 =270,50 грн.
4.Інші прямі витрати (лопати,вила,рукавиці та ін.) -1520,00/12 міс=126,70 грн.
 Виробнича собівартість: 506,61 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 75,99 грн.
 Повна собівартість 582,60 грн.
6. Рентабельність 12% - 69,90 грн.

 Тариф з рентабельністю 652,50 грн.
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Тариф на послугу: Оформлення свідоцтва про поховання
1.Зарплата 3789,00/166,08год.в міс  *0,15час. = 3,42 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22%  = 0,75грн. 
3.Матеріальні витрати -2,50 грн.
 Виробнича собівартість: 6,67 грн.
4. Адміністративні витрати 15%  - 1,00грн.
5. Витрати на збут 5%   - 0,33 грн.
6.Інші операційні витрати 2%- 0,13

 Повна собівартість 8,13 грн.

6. Рентабельність не >12% -  0,97 грн.

 Тариф з рентабельністю 9,10 грн.




Директор КП «Дергачівська міська ритуальна служба» 			Д.Крамін


Виконавець  Л.Лобойко

