
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Порядку відшкодування витрат 

на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни 

та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

які проживають у м. Бровари 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту 

населення від 11.01.2012р. N~ 01-12/253, відповідно до Законів України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії Їх соціального захисту», «Про 

увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про 
поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.1 0.2004р. N~ 1445 «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і інвалідів війни», розпорядження Київської обласної 

державної адміністрації від І 0.03.201 О року N~ 191 «Про затвердження 
Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат 

на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, які 

проживали в Київській області», та рішення Броварської міської ради від 

24.11.2011 р. N~429-15-06 «Про створення спеціалізованого комунального 
підприємства «Броварська ритуальна служба» з метою забезпечення 

цільового використання коштів обласного бюджету та враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, 

охорони здоров'я та довкілля, керуючись статтями 25, 67 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Броварська міська рада 

вир І Ш И Л а: 

1. Затвердити в НОВІИ редакції Порядок відшкодування витрат на 

поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, які проживають у м. Бровари (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради вІД 30.12.20 І Ор. N~82-05-06 «Про затвердження Порядку 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, інвалідів 

війни та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які проживають у м. 

Бровари». 

І J 



3. Контроль 1а виконанням цього рішення покласти на ПОСТlину 

комісію з питать соціального захисту населення, охорони здоров'я та 

ДОВКІлля. 

Міський голова 

м.Бровари 
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ПОРЯДОК 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківшиною, які проживають у 

м. Бровари 

І. Даний Порядок впроваджується відповідно до Законів України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), «Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про 
поховання та похоронну справу» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2004р. N2 1445 «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і 
інвалідів війни» (зі змінами) та розпорядження Київської обласної державної 
адмIНlcTpaЦlІ від 10.03.2010 року N2 191 «Про затвердження Порядку 
фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 
поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, які проживали в Київській 
області», з метою 'Забезпечення цільового використання коштів обласного 
бюджету у межах обсягів, затверджених на відповідний рік. 



2. Головним розпорядником коштів на поховання або відшкодування 
витрат на ЗДlИснене поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, є Головне управління праці та соціального захисту 

населення Київської облдержадміністрації. Функцію розпорядника коштів 

нижчого рівня виконує управління праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради (далі УПСЗН). 

3. Спеціалізоване комунальне підприємство «Броварська ритуальна 

служба» (далі СКП «Броварська ритуальна служба») надає інформацію УПСЗН 

про середню ціну на відповідний рік, затверджену рішенням виконкому 

Броварської міської ради, що склалася в місті на відповідні ритуальні послуги, 

які визначені для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, 

інвалідів війни та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та, у разі зміни середньої ціни, 

своєчасно інформує УПСЗН. 

4. Для оформлення безоплатного поховання виконавець волевиявлення 
або особа, що зобов' язалася поховати померлого учасника бойових дій, інваліда 

війни або померлу (загиблу) особу, яка має особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, подає виконавцю послуг СКП «Броварська 

ритуальна служба» наступні документи: 

заяву; 

копію документа, що посвідчує особу; 

копію свідоцтва про смерть померлого, виданого органами реєстрації актів 

цивільного стану; 

копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи до категорій учасника 

бойових дій чи інваліда війни. 

5. Для підтвердження надання послуг з поховання СКП «Броварська 
ритуальна служба» до копій документів на кожну померлу особу, вказаних в п.4, 

додає копію накладної за надані послуги, і подає дО УПСЗН. 

6. На поховання учасника бойових дій, інваліда війни та померлої 

(загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, безоплатно надаються такі послуги: 

оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання; 

доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, 

перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця 

знаходження тіла померлого); 

надання транспортних послуг (один авто катафалк та один автобус 

супроводження); 

перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 

будинку (квартири), моргу, до місця поховання; 

організація поховання і проведення ритуалу; 

надання труни; 

надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього); 



надання труни; 

надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написо
м чи без нього); 

копання могили (викопування ручним чи механічним спосо
бом, опускання 

труни у могилу, закопування, формування намогильного нас
ипу); 

надання урни; 

кремація; 

поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщ
ення в колумбарій 

ніші та одноразове прибирання прилеглої території після пох
овання). 

7. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення
 

або особою, яка зобов'язалася здійснити поховання. 

8. СКП «Броварська ритуальна службю»> подає дО УПСЗН форму N2 3 

«Акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги», реєстр 

компенсаційних виплат на поховання учасників бойових ді
й, інвалідів війни та 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, та реєстр померлих, поховання яких було 

здійснено у звітному місяці ( у реєстрі вказати прізвище, ім'я, по-батьк
ові, дату, 

номер рішення виконкому Броварської міської ради про з
атвердження середньої 

ціни на ритуальні послуги, затрати на поховання, суму що 
підлягає компенсації 

та перелік наданих послуг) до 3 числа наступного за звітним місяця. 

9. Управління праці та соціального захисту населення, як 

контролюючий орган, перевіряє правильність надання послуг та подає до 

Головного управління праці та соціального захисту населення Київської 

обласної державної адміністрації щомісяця до 5 числа реєстри на 

відшкодування витрат СКП «Броварська ритуальна служба»
 за надання послуг з 

поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та поме
рлих (загиблих) осіб, 

які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги пе
ред Батьківщиною, та 

рахунок-замовлення. 

10. Витрати на проведення безоплатного поховання учасників бойових 

дій, інвалідів війни та померлих (загиблих) осіб, які мають
 особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, перераховуються Головним 

управлінням праці та соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації за рахунок субвенцій з обласного бюджету прямим 

фінансуванням СКП «Броварська ритуальна служба» в м
ежах встановлених на 

ці цілі бюджетних призначень. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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