
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

1fIpo затвердження Порядку відшкодування витрат l 
J\a похованн~ учаС~ИКів бойових дій та померлих 
(заГИб~ИХ) ОСІб, ЯКІ мають особливі заслуги та особливі 
ТРУДОВІ заслуги перед Батьківщиною. 

.І І , 

Відповідно д? ст.14 З~к~ну україНИ "Про поховання та похоронну справу·' ra 
Постанови КаБІнету МІНІСТРІВ України від 28.10.2004р. Н2 1445 "І1ро 
затвердження Порядку проведення безоплатного поховання ПО~ІСРЛІІХ 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги пере.1 
Батьківщиною і учасників бойових дій" та розпорядження Київської обласної 
державної адміністрації від 20.07.05р. за N!! 411 "Про затвердження ПОРЯДКУ 
фінансування витрат на поховання учасників бойових дій у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років, які проживали у Київській області", з метою регулювання 
порядку використання коштів бюджету міста, керуючись статтями 25, 67 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації ..... . -... " 
ПОСnИНОІ KOMICII з питань СОЦІального захисту населення та охорони здоров я. 
міська рада 

вир і ш ил а: 

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

2.-Управлінню праці та соціального захисту населення проводити розрахунки 

з Броварським виробничим управлінням к?мунального господарства за H~aHH~ 
послуг з поховання ,учасників бойовИХ дl•Й, та померлих (заг~блих) ОСІб, ЯКІ 
Мають особливі заслуги та особливі ТРУДОВІ зас~ги п~ред .~атьК1ВЩИНОЮ. 

3 Ф. равЛІ· нню БроваРСЬКОI MICbKOI ради забезпечити . lНансовому yn ·б· б· 
фІН' " аних із похованням ОСІ ,ЯКІ мають осо ЛИВІ заслуги 

ансування витрат, пов яз. , 
та особливі трvдові заслуги перед БаТЬКІВЩИНО~. '.. . - .. 

4 В J' • тило чинність РІшення БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради . изнати таким, що втра: . 
від 10 0305 Ко 669-32-04 "Про затвердження Порядку ВІдшко~ан~ витрат 
R •• р. - . б u х дій та померлих (загиблих) ОСІб, ЯКІ мають 
а ПОХовання учаСНИКІВ о~ови. и перед Батьківщиною". 

ОСоБЛИВ1· особіЛИВі:!ЕРУ,дОВI заслуг . u • • 

заслуги та ~"'-A:r:~'~- о рішення покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ з 
5. Контроль за. ВИ, ~~ЯМ~~ц";'" ьно-економічного розвитку. 
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Подання: . о 
Начальник управліННIІ праці та СОЦlальноГ ~ ---., п р 

~ю .. огаТI9К 
захисту населення 

Погождено: 

Секретар міської ради 

Заступник міСЬJ(ОГО голови 

Завідуюча юридичним відділом 

Начальниі фінансового управління 

ЗавіДУ19ча ~aгi 1альним відділом 

Голова постійної комісії з питань . 
бюджету,. фінансів, цін та соціально
еко~омічного розвитку , 
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Додаток 
Д? рішення Броварської міської ради 
ВІД 0-1 ""NL 2005р. 
N!! I~G- a:9-0~ 

ПОРЯДОК 
відшкодуван~я ви:t>ат на похованНJI учасників бойових дій та померлих 
(загиблих) ОСІб ЯКІ мають особли' б' . , ' ВІ та осо ЛИВІ ТРУДОВІ заслуги 
перед БатьКІВЩИНОЮ, 

І, Даний Порядок впроваджується відповідно до ст,14 Закону України "Про 
поховання та похоронну справу" та Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.10,2004р, N!! 1445 "Про затвердження Порядку проведення Безоплатного 
поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій ", розпорядження 
Київської обласної державної адміністрації від 20.07.05р. за N!! 411 "Про 
зцтвердження Порядку фінансування витрат на поховання учасників бойових дій 
У Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, які проживали у Київській 
області", з метою забезпечення цільового використання коштів, що передаються 

'3 обласного та державного бюджетів до бюджету міста у вигляді субвенції. 
2, Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради (далі УПСЗН) здійснює відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі TP~ДOBi 
~аслуги перед Батьківщиною Броварському вироБН~ЧОМУ управЛІННЮ 
КОМунального господарства (далі БВУКГ) в межах КОШТІВ, передбачених в 
обласному та державному бюджетах на рік, ." .... 

~,БВУКГ надає інформацію УПС~Н ~?o середню ЦІНУ на ВІДПОВІД~ИИ, рІК, 
затверджену головою Броварської МІСЬКОІ ради, що склалася в МІСТІ на 
відпов' , . и які визначеНІ для забезпечення безоплатного 
похо' ІДНІ ритуалЬ~1 БПО~ЛУГ 'ДІ'И'" та осіб що мають особливі та особливі 

. вання учаСНИКІВ оиовИХ " ' " , 
тр'vд , Б ' щиною та У разІ ЗМІНИ сереДНЬОl ЦІНИ своєчасно 

'. J, ОВІ заслуги перед атьК1В , ' .. 
ІНФОРмувати УПСЗН Броварс~кої МІСЬКОI раданин·я виконавець волевиявлення або 

4' для Ф б латного похов о· О ормлення езоп померлого учасника бойових дій або 
. СОба, що зобов"язаласSI поховати бливі заслуги та особливі трудові 
помер ( б ) 'б які мають осо . лих заги лих ОСІ, иконавцЮ послуг БВУКГ наступні 
~;~СJJY,rи перед БатьківщиНОЮ' подає в 
.~~kyменти: 
.... зао ' 
~. І у, . бу. ; • . k ' 'дчує осо , .:: ..... ОПІЮ документа, що поСВI 



. 'копію свідоцтва про смерть померлого 
цивільноГО ~TaHY; , виданого органами реєстрації актів 
копію ПОСВІдчення, що підтверджу . • б .. . є ВІднесення ос б або учасника оиових ДІЙ У Вели .... В. . о и померлого до категорій 

. б. КІИ ІТЧИЗНЯНlЙ . ... б 
осоБЛИВІ та осо ЛИВІ трудові заслуги пе е Б . ВIИНl, а о особи, яка має 

5. Для підтвердже р д аТЬКІВЩИНою. 
ння надання посл 

документів на кожну померлу особу в уг з поховання БВУКГ, дО копій 
.. , казаних в п 4 додає· .. 

надаНІ послуги, І подає до УПези. . КОПlю наклаДНОI за 

6. На поховання учасника бойових дій б 
· оформлення договору-замовлення на орга ~зоп.латно надаються такі послуги: 
,. НlзаЦIЮ та проведенн . 

· доставка предмеТІВ похоронн·· . Я поховання, 
01 налеЖНОСТІ (завантаження на складі, 

перевезення, ~ивантаження на місці призначення та 
знаходження ТІЛа померлого); перенесення до місця 

· надання транспортних послуг (один автокатафалк та б 
супроводження); один авто ус 

· перенесення труни з тілом померлого до бvдинку ( ) .І' квартири, до моргу, з 

будинку (квартири), моргу, до місця поховання· . . .. ' · органІЗІЦІЯ поховання І проведення ритуалу; 

надання труни; 

· ~адання, вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього); 
· копання могили (викопування ручним чи механічним способом, опускання 

труни ~ могилу, закопування, формування намогильного насипу); 

· кремацІЯ; 
· поховання урни з прахом. 

7. На поховання 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 автокатафanк та один автобус 
Супроводження); 

• перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 
• Будинку (квартири), моргу, до місця поховання; 
· ОР~ізіція поховання і проведення ритуалу; 
: . Надання труни; . 
:~ надання двох вінків похоронних з траурнИМИ СТРІЧКами (з написом чи без 

нього)· 
:' Копан' им ЧИ механічним способом, опускання 
- тр ня могили (викопування ручн огильного насипу і на одноразове 
. Уни У могилу закопування, формування нам 
::: ,ПРИбирання пр~леглої території після поховання); , ' 
':. Кремація· 

,=7- .по~ , 
і.; . Овання урни з прахом; и" ого зразка, затвердженого 
1,:-' СПор" . . до опису ~~. по~дження надгробка ~1~ПО~IДНОукраїНИ від 17.12.200Зр. Н!! 1963 "Про :< ~ ,"~QНОВОЮ Кабінету МІНІсТРІВ 
f~· • 



с 

затверджеНIІЯ Порядку поховання на території У .. '" 
· емноі держави, та опис з аз краІНИ, померлого на територtt 
lНОЗ • омерлої (загибло" у ~ ка надгробка, що безплатно споруджується на 
tdогИЛ1 П • 1) осо и, яка має особливі заслуги та особливі трудові 
заСЛУГИ перед БатьКІВЩИНОЮ". 

8. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення або 
особою, яка зобов"язалася зді.Йснити ПОХовання. 

9. БВУКГ подає до ~цe~H рахунок на відшкодування Вlfтрат за надані 
послуги з поховання 'по~Ьрлих учаСНИ1сів бойових дій та осіб. які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та реєстр 
померлих, поховання яких було здійснено у звітному місяці ( у оесстрі вказати 
прізвище, ім"я, по-батькові та адресу померлого, номер пільгового посвідчення 
та перелік наданих послуг). БВУКГ подає реєстр із копіями документів, 
вказаними в П.5 до упези до З числа наступного за звітним місяця. 

10. Видатки на поховання учасників бойових дій виділяються з обласного 
бюджету, тому упсзи подає до Головного управління праці та соціального 
захисту населення Київської обласної державної адміністрації реєстр" на 
відшкодування витрат за надані послуги щомісячно до 5 числа наступного за 
звітним місяцем. До реєстру додаються копії документів, ЩО підтверджують 
надання послуг з поховання. 

11. Витрати на проведення безоплатного поховання осіб, які мають особливі 
заслуги 'та особливі трудові заслуги перед Батькі~~иною, перерахо!уlO:ЬС~ 
місцевим фінансовим органам за. рахунок субвеНЦll з державного оюджет) 
ltfісцевим бюджетам, на основі договору-замовлення упези. 

Секретар міськ 



ПОДАННЯ: 

Начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Броварської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

_~~Q~---==::..:..=ю.~ Рогатюк 

Q/.~С~.п. Шестопал 
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