Основні завдання та напрями роботи підприємства:
• здійснення організації поховання померлих і надання
передбачених необхідним мінімальним переліком окремих
ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим
переліком, а також реалізація предметів ритуальної
• створення умов для ефективного підприємництва;
• забезпечення
ефективної
і
стійкої
роботи
Підприємства;
• ефективне використання фінансових ресурсів з метою
отримання максимальних прибутків;
• укладання договорів-замовлень на організацію та
проведення поховання (далі - договір-замовлення);
• організація поховання померлих згідно з договорамизамовленнями, створення рівних умов для поховання
померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або
інших ознак;
• розширення номенклатури ритуальних послуг для
громадян з різними фінансовими можливостями;
• у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної
Замовнику ритуальної послуги - забезпечення і надання цієї
послуги власними силами;
• забезпечення
конфіденційності
інформації
про
померлого;
• організація виконання роботи з благоустрою місць
поховань відповідно до кошторису:
• забезпечення
функціонування
місць
поховань
відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим
органом міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України "Про
поховання та похоронну справу";
• захоронення самотніх та безрідних громадян;
• безоплатне виділення місця для поховання померлого
на кладовищі;
• реєстрування поховання та перепоховання померлих у
Книзі реєстрації поховань та перепоховань;
• видання користувачу місця поховання свідоцтва про
поховання;
• видання на замовлення громадян довідки про наявність
поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному
пункті;
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• реєстрація намогильних споруд в Книзі обліку
намогильних споруд;
• у разі осквернення могил, місць родинного поховання,
навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш,
намогильних споруд та склепів Підприємство готує та подає до
виконавчого органу відповідної міської ради відповідний акт
про суму та характеристику збитку;
• на
підставі
договору-замовлення
забезпечувати
безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єкта
господарської діяльності (далі виконання послуг), з яким
укладено договір про надання ритуальних послуг;
• виготовлення фурнітури та інших робіт;
• продаж пам’ятників;
• заключення договорів про надання ритуальних послуг
населенню з суб’єктами підприємницької діяльності;
• здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про
поховання та похоронну справу".
Види
діяльності,
що
підлягають
ліцензуванню,
здійснюється після одержання ліцензії відповідно до чинного
законодавства і нормативних актів України.
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