
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін до рішення від 01.12.2005 N!!846-39-0-;l 
«Про затвердження П.орядку відшкодування витрат 
на похованн~ учас~иКІВ бойових дій та померлих 
(заГИб~Их) ОСІб, ЯКІ мають особливі заслуги та особливі 
ТРУДОВІ заслуги перед Батьківщиною». 
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Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради від 08.11.2007 Н!! 4852 , керуючись наказом 
Міністерства фінансів України від 1 З .12.2004 за Н!! 773 <<Про затвердження 
Методичних рекомендацій зі складання мережі розпорядників коштів місцевих 
бюджетів всіх рівнів» та керуючись статrями 25, 34 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії 
З' питань соціального захисту населенНJI, охорони здоров'я та довкілля, 

Броварська міська рада 

. 
вир І шил а: 

I.Внести зміни до рішенНJI від 01.12.2005 Н!!846-39-04 <<Про затвердження 
Порядку відшкодуванНJI витрат на поховаННJI учасників бойових дій та 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною»: 

1.1. Затвердити в новій редакції Порядок відшкодування витрат на 
ПоховaННJI учасників бойових дій та померлих (загиблих) осіб, які мають 
Особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (додається). 

1.2. Пункт 2 рішення викласти У слідуючій редакції: 
«Управлінню праці та соціального захисту населеННJl, як КОНТРОJПOючому 

органу подавати до головного управліННJI праці та соціального захисту 
населення Київської обласної державної адміністрації реєстри та розрахунки на 
ВЇДIUКодування витрат Броварському виробничому упр~іННЮ .. KOМYН~~HOГO 
ГОсподарства за надання послуг з похован~ учаснИКІВ БОИОВИХ. ДІИ, ~ 
ПОмерлих (загиблих) осіб, які мають осоБЛИВІ заслуги та осоБЛИВІ ТРУДОВІ 
заслуги перед Батьківщиною». . 

2. Визнати таким, що втратив чинність ~ З РІшення від 01.12.2005 
N2846-З9-04 «Про затвердження Порядку Вlдшкодува~ня ~И'Ірат на 
ПОХовання учасників бойових дій та померлих (загиблих~ ОСІб, ЯКІ мають 
ОСОблив' б І' трvдові заслуги перед Батьювщиною». 

І заслуги та осо лив JI • .' .. 
• 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та довкілля. 

# • --. 

Секретар міської р І.В. Сапожко 



Подання: 
Начальник управління праці та соціального 
захисту населення Qjfjf.щ/ А.І.Петренко 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління С!.- ~.М.Зеленська 
, <=::s 

Начальник юридичного відділу ~ СІ І.Г .лавер 

Начальник загального відділу Н.І.Гнатюк 

Голова постійноі комісіі з питань В.В.Багнюк 
соціального захисту населеННJI, 
охорони здоров'я та довкілля 



Додаток 
До рішення Броварської міської ради 
Від J, (J .,tac,n{)'!fJf=''' 2007р. 

Н!! 5",/,.;--.t9 - () 

ПОРЯДОК 
відшкодуван~я ви~ат на поховання учасників бойових дій та померлих 
(загиблих) ~Сlб, яКІ мають особливі та особливі трудові заслуги 
перед БатьКІВЩИНОЮ. 

1. Даний Порядок впроваджується відповідно до ст.14 Закону України 
"Про поховання та похоронну справу" та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2004 Н!! 1445 "Про затвердження Порядку проведення 
безоплатно~о похов~ня померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
та осоБЛИВІ ТРУДОВІ заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій ес, 

розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 20.07.2005 за 
Н!! 411 "Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання 
учасників бойових дій У Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, які 
проживали у Київській області", наказу Міністерства фінансів України від 
13.12.2004 за N!! 773 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання 
мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів» з метою 
забезпечення цільового використання коштів, що передаються з обласного та 
державного бюджетів. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (далі УПСЗН), як 
контролюючому органу, подавати до Головного управління праці та 
соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації 
реєстри та розрахунки на відшкодування витрат Броварському виробничому 
управлінню комунального господарства (далі БВУКГ) за над~ня ~ослуг з 
ПОХОВання учасників бойових дій, та померлих (загиб~) ОСІб, ЯКІ мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед БаТЬКІВ~НОЮ.. . ... 
. з. БВУКГ надає інформацію УПСЗН про середню ЦІНУ на В1ДПО~I~И 

P~K, затверджену розпоряджен~ міського .голови, що склалася в МІСТІ на 
ВІдповідні ритуальні послуги, ЯКІ визначеНІ для забезпечення .безоплатног~ 
nOXoBaHun • б ~ових дій та осіб, що мають осоБЛИВІ та осоБЛИВІ 

пп учаСНИКІВ Ои ... . 
,удові заслуги перед БатьківщиНОЮ, та, у разі ЗМІНИ сереДНЬОІ ЦІНИ, своєчасно 
ІНФОрмувати УПСЗН Броварської міської ради. 

4 Дл Ф б платного поховання виконавець волевиявлення . я о ормлення езо Q б ... .... б 
або особ б " поховати померлого учасника оиових ДІИ а о 

а, що ЗО ов язалася Q. б·· 
ПОмерлих ( б ) ·б. кі мають осоБЛИВІ заслуги та осо ЛИВl ТPYДOB~ 
3 заги лих ОСІ, Я послуг БВУКГ наСТУПНІ 
аCJIyги перед Батьківщиною, подає виконавцю 
ДОКУМенти: 
.. 3Цву; 
.. копію документа, що посвідчує особу; 



- копію свідоцтва про смерть по ... . . мерлого, виданого органами реєстраЦll аКТІВ 
цившьного стану; 

- копію посвідчення що підтвер . . оо ' • оо джує ВІднесення особи померлого до катеГОрІЙ 
або учасника боиових ДІИ у Вели ·оо В· ·...·оо· б . .. КІИ ІТЧИЗНЯНlИ ВIИНl, а о особи, яка має 
осоБЛИВІ та ОСОб~ИВІ ТРУДОВІ заслуги перед Батьківщиною. 

5 .. Д;Ія ПІдтвердження надання послуг з поховання БВУКГ, дО копій 
докум.еНТIВ на к~жну померлу особу, вказаних в п.4 додає копію накладної за 
надаНІ послуги, І подає дО УПСЗН. 

6. На поховання учасника бойових дій безоплатно надаються такі 
послуги: 

- оформлення догов~ру-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 автокатафалк та один автобус 

супроводження); 
- перенесенlUI труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 
будинку (квартири), моргу, до місця поховання; 
.. організація поховання і проведення ритуалу; 

- ilадання труни; 

- надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього); 
- копання могили (викопування ручним чи механічним способом, опускання 
труни у 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: 
.. оформлеНIUI договору-замовлення на організацію та проведення поховання; 
- Доставка предметів похоронної належності (завантаження на c~aдi, 
перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до МІСЦЯ 

знаходження тіла померлого); 
.. надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус 
СупроводжеНIUI); 
- перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 
будинку (квартири), моргу, до місця поховання; 
- організіція поховання і проведення ритуалу; 
.. надання труни; . 
.. над . . нНИХ З траурними СТРІЧКами (з написом чи без 

ання двох ВІНКІВ похоро 
IІЬоro)· 
.. J( , нИМ чи механічним способом, опускання 

опання могили (викопування руч огильного насипу і на одноразове 
ТрУНи у могилу, закопування, формування нам . 
ПРИбирання прилеглої території після поховання), 
.. kpемація; 
.. ПОховання урни з прахом; 



спорудження над~Обка B~Д~OBiДHO до опису його зразка, затвердженого 
постановою КаБІнету МІНІстрів України від 17.12.2003 Н!!І963 "Про 
затверд~~ння Порядку поховання на території України, померлого на території 
інозе~НОl держ~.ви, та о~ису зразка надгробка, що безплатно споруджується на 
МОГИЛІ помеРЛОI (за~иблоt) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед БаТЬК1ВЩИНОIО». 

8. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 
або особою, яка зобов"язалася здійснити поховання. 

9. БВУКГ подає дО УПСЗН рахунок на відшкодування витрат за надані 
послуги з поховання померлих учасників 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 реєстрі вказати 
прізвище, ім"я, по-батькові; дату, номер розпорядження міського голови про 
затвердження середньої ціни на ритуальні послуги; затрати на поховання; суму 
що підлягає компенсації та перелік наданих послуг). БВУКГ подає реєстр із 
копіями документів, вказаними в п.5 дО УПСЗИ дО 3 числа наступного за 
звітним місяця. 

1 О УПСЗИ, як контролюючий орган, перевіряє правильність надання 
пільг та подає до Головного управління праці та соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації реєстри на відшкодування витрат за 
надані послуги щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем .. 

11. Витрати на проведення безоплатного поховання учасників бойових 
дій та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та ос?бливі ТPY~OBi 
заслуги перед Батьківщиною, перераховуються Го~овним ynp~I~~ пр~~ та 
соціального захисту населення Київ.:~! облаСН~1 державНОІ 8ДМІНІСТРВЦll за 
рахунок субвенції з обласного бю еіУ' Q м фІнансуванням БВУКГ . . ,~, .. 
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.l.lодання : 
Начальник управлінWJ праці та соціального 
захисту населення 

Погоджено: 
Заступник міського голови 

. . . 

А.І.Петренко 

Л.П.Шестопал 



БРОВАРСЬКА МІС ЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 
УПРАВЛПШЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

074 О О, М. liроввр", вул. Гaroріllll. '8 
ТСІІ. 5-45-48, 5-15-84, 5-12-32 
факс 5-23-88 EmDil: upsznmb@mDil.ru 

N!!ll.R... від 0/ -1-1.. 200 L р. 
На N!! вІД 200 _ р. 

Про внесення змін до рішення 
від 01.12.05 року Х!! 846-39-04 
«Про затвердження Порядку 
відшкодування витрат на похованНJI 
учаСНИІСів бойових дій та померлих V 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною». 

ПОДАННЯ 

УДК в Кllівс."іП області 
МФО 821018 Кол 03193637 
~/~ 35413012001633 

Виконуючому обов'язки 
міського голови -
Заступнику міського 
голови 

Андреєву В.О. 

Управління праці та соціального захисту HaCeneHНJI Броварської міської 
ради просить на черговій сесії Броварської міської ради розгJIJIНYТИ пит8ННJI 
«Про внесення змін до рішеННJI від 01.12.2005 року N!!864-З9-04 <<Про 
з~~верджеННJJ Порядку BiдmкoдyвaнНJI витрат на поховaнНJI учасників бойових 
ДІВ та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заcnyги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною». 

Така необхідність вИНИXJIа в зв'язку з ТИМ, щО головним упрaвnінНJIМ 
Праці та соціального захисту HaceneHНJI Київської обласної державної 
адміністрації з О 1.11.2007 року припинено фінансуванНJI витрат Броварського 
8Иробничого управління комунального го~подар.ства по похован~ учасників 
:ОJiОВИХ дій та померлих (загиблих) ?Сlб, яю мають особпи,вl заcnyг~ та 
СОбnиві трудові заслуги перед БаТЬКІВЩИНОЮ, через упраВЛІННЯ праЦІ та 
соціального захисту населення Броварської Micькpaдl!, як розпорипнихg К&штів 

lUntcчого piBНJI. І ВРОІІЩІСЬІІІІА !і;і ~f vI 
. ВхIДКIІі\· J'frpl . 

,~l..::. ,,, Щ.9.,. І 



Дане порушення було ВИявлене Головним управлінням Державного 
казначейства України при перевірці Головного управління праці та соціального 
звхиСТУ населення. 

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.03.2007 року 
N'l773, витрати на проведення безоплатного поховання учасників бойових дій 
та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заCnYГИ перед Батьківщиною, повинні перераховуватися Головним 
управлінням праці та соціального захисту населення Київської обласної 
державної адміністрації за рахунок субвенції з обласного бюджету прямим 
фінансуванням Броварському виробничому управлінню коммунального 

господарства. 

Начальник управління А.І.Петренко 
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