
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Порядку відшкодування витрат l 
на поховання ~aCH~KiB бойових дій та померлих 
(загИб~х) ОСІб, .JIК1 мають особливі заслуги та 
осоБЛИВІ ТРУДОВІ заслуги перед Батьківщиною. 

Відповідно до ст.14 Закону, Україии "Про поховання та похоронну 
справу" та Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 28.10.2004 N!! 1445, 
"Порядок проведення безплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і 
учасників бойових дій," з метою регулювання порядку використання коштів 
бюджету міста та керуючись ст. 25,67 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в YкpaiHi~ враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціального захисту населення та охорони здоров 'я, міська рада 

, вирішила: 

I.Затвердити Порядок відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (додається). 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення проводити 
розрахунки з виконавцем волевиявлення або особою, що зобов'язалася 
поховати учасника бойових дій.. ' 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської р~и 
Н2499-35-23 від 14.03.02 "Про затвердження Порядку поховання учасниКІВ 
б .. • .. " ОИОВИХДІИ • ... • • 

4 К понаиням даного рішення покласти на ПОСТ1ину КОМІСІЮ . онтроль за в , 
з питань соціального захисту населения та охорони здоров я. 

М.Бровари 
1;2_ 60.9 -и, -(), 
Від ~/{ O~, Р$" 

В.О.Антоненко 



Ю.П.Рогатюк 

Погоджено: 

Секретар міської ради V/J.R 
Заступник міського голови d~ Л.П.Шестопал 

Завідуюча lОРИДИЧНИМ відділом с а"4·Г Лавер 

Начальник фінансового управлінНJI I'&..a~ee,! А.М.3еленська 

Завідуюча відділом з питань дJловод~ «::z. Нl.Гнатюк 
Голова постійної комісії з питань ' 
соціального захисту населенНJI та 
охорони здоров'я 
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П.В.Шкуренко 
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Додаток 
д? рішення Броварської міської ради 
ВІД ~p ~ 2005р. 
Ни 66'J- ~ - p~ 

. ПОРЯДОК 
ВІДШКОДУВання на поховання учасн . б .. '" . . НКІВ Онових ДІИ та померлих (загиблих) 

ОСІб, JIКl мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною. 

I.ДаниЙ Порядок впроваджується відповідно до cT.l4 Закону України 
"Про поховання та похоронну справу" (далі-померлі) та постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.10.2004 Ни1445, "Про затверджеННJI "ПОРJlдКУ 
проведення безплатного поховання померлих (загиблих) осіб, Jlкі мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників 
бойових дій," з метою забезпечення цільового використанНJI коштів, що 
передаються з обласного та державного бюджетів до бюджету міста у вигляді 
субвенції . 

. 2.ВідшкодуванВJI витрат за послуги з поховання учасників бойових дій та 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною на території міста Бровари проводить УправліННJI 

праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської ради. '" 
3.0рганізація поховaннJI ритуального обслугов~ання ЗДІИСНЮЄТЬСЯ з 

ypaxyвaнВJIМ необхідного мінімального переЛІКУ, затвердженого 

Дер»окитлокомyнrоспом. 
4.Безплатно надаються такі послуги: . 
4.1.Виковавцю волеВИJlВлеННJI або OCO~I, щО зобов'язалася поховати 

померлого учасника бойових дій: 
- наданн.и ритуального автобуса 
_ доставка померлого (в морг, з моргу) 
_ доставка труни та іНШИХ ритуальних 
атрибутів замовнику послуг '" 

.. оцеС11 - супроводжеНИJI траУРНО1 пр 
на кладовище 

- копання могили . 
_ труна з внутрішньою та шовковою 
зовнішньою оббивкою та оздобленВJIМ 
до 2,1 м 
_ стрічка траурна до 2,5 м 
- вінок Є-21 
Всього: 

- 62 ,00грн. 
- 31 ,00грн. 

- 31 ,00грн. 

- 4,5 грн. 
- 93,00 грн. 

- 114,00грн. 
3,00 грн. 

- 35,1 Ірн. 
- 373,6 грн. 



4.2.Виконавцю Волевu& .... QAВлення або б' 
поме~лого, якии має особливі заспу осо І, щО зобов'язалася поховати 
БатьКІВЩИНОЮ: ги та особливі трудові заслуги перед 

- надання ритуального автобуса 
- доставка померлого (в морг, з моргу) 
- ДОСбтав~а труни та інших Ритуальних 
атри УТ1В замовнику послуг 

- супроводження траурної процесії 
на кладовище 

- копання могили 
- тpy~a з внутрішньою та шовковою 
ЗОВНІШНЬОЮ оббивкою та оздоблеН8JlМ 
до 2,1 м 
- стрічка траурна до 2,5 м 
- 2 вінки Є-21 
- спорудження надгробки відповідно до 

.... 
опису иого зразка, затвердженого поста -
новою Кабінету Міністрів Украіни від 
17.12.2003 N!!19б3 "Про затвердження 
Порядку поховання на територій України, 
померлого на території іноземної держави, 
та опису зразка надгробки, що безплатно 
споруджується на могилі померлої(загиблоі1 

- 62,00 грН. 
- 31,00грн. 

- 31,00 грн. 

- 4,5 грн. 
- 93,00 грн. 

- 114,00грн. 
- 3,0 грн. 
- 70,2 грн.(35,1 х 2) 

особи, яка має особливі заслуги та особливі - ціна формується в 
трудові заслуги перед Батьківщиною" період виготовлення 
S .Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 

або особою, яка зобов' Jlзалася поховати померлого. 
б.Виконавець волевиявлення, або осоБІ, що зобов' язапася поховати 

померлого учасника бойових дій, подає до Управління праці та соціального 
захисту населення такі документи: 

_ посвідчення особи (паспорт або інший документ підтверджуючий особу, 
що здійснює поховання); 

_ заяву про відшкодування витрат на поховання померлого учасника 

бойових дій; 
_ особовий рахунок в установі банку ~ перерахування компенсації за 

поховання померлого учасника бойових ДІЙ; 
_ рахунок _ замовленнЯ за надані послуги (HaкnaдHY~; 
_ копію посвідчення померлого учасника бойових ДІЙ; 
_ копію свідоцтва про смерть померлого; . · 

7 пня учасників бойових ДІЙ ВИДІЛJlІОТЬСЯ З обласного .Видатки на похова . б • праці та СОЦІальногО захисту lІаселення подає до 
Г юджету, тому уп~авЛ1ННЯ а і та соціальноГО захисту lІаселення Київської 

боловн~~о управл~~ня ~~ Ц ації реєстри на відшкодуваtlllЯ витрат за надані 
о лаСНО1 державНОІ адМ1Н1СТР 



поCJ1YfИ з похо~анвя по~ер~х учасників бойових дій, похованНА АКИХ було 
зДіііснено У ЗВ1ТНОМУ М1СЯЦ1, щомісячно до S числа наступного за звітним 
",їСАцем. До реєстру додаються рахунки, накладні чи інші документи, що 
підтверджУЮТЬ надання послуг з поховання. . 

8.Витрати на проведеиИJI безоплатного поховання осіб, Акі маlОТЬ 
особливі заслуги .та особ~ві трудові заслуги перед Батьківщи~~Ю, 
перераховУЮТЬСЯ МІсцевим фІНансовим opraнaм за рахунок субвеНЦl1 з 
державного бю~жету ~ісцевим бюджетам, на осиові договору-замовпеННА 
управління працІ та СОЦl~~Н~~Захисту населеННА. 

~.A~ '/.. р.а r ~~ 
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CeкpeTau..I~~.i1O.J 



Подання: 
Начальник управління праці та соціального 
захисту населення ~ ЮЛ.Рогатюк 

-~ -
Погоджено: 

Заступник міського голови ~ ~ ЛЛШестопал 


	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244

