
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XV_  сесія    VI _  скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.12.12                         м. Ужгород                                       № 764 
 

 
Про Програму організації та обслуговування  
кладовища в районі Міжнародного автомобільного  
пункту пропуску «Ужгород» на 2013-2016 роки 
 

Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу",         
п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів» та наказу Міністерства 
економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання», на виконання рішення виконкому 
від 26.12.2012 року №497 

міська рада ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму організації та обслуговування кладовища в 

районі Міжнародного автомобільного пропуску «Ужгород» на 2013-2016 роки  
(далі – Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Король С.І.), управлінню економіки та 
підприємництва (Станкович М.М.) передбачити необхідні обсяги фінансування 
Програми при формуванні бюджетів та Програми економічного та соціального 
розвитку міста на 2013-2016 роки згідно з додатком до Програми.   

3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) відповідно до додатку  
Програми передбачити у проекті бюджету на 2013 рік кошти в сумі        
5950,0 тис. грн в якості внеску у статутний капітал КП «Ужгородський 
комбінат комунальних підприємств Ужгородської міської ради». 

4. Виконавцями Програми визначити департамент міського господарства 
(Касперов О.П.), управління капітального будівництва, КП «Ужгородський 
комбінат комунальних підприємств Ужгородської міської ради»        
(Сухолов А.Р.). 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних обов’язків та постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та екології 
(Погорєлов А.В.). 

 
Міський голова                                                                                  В. Погорелов 
 
 
 



Додаток 
до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання 
від __28.12.12___ № __764 

 
Програма 

організації та обслуговування кладовища в районі Міжнародного 
автомобільного пропуску «Ужгород» на 2013-2016 роки 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

організації та обслуговування кладовища в районі Міжнародного 
автомобільного пропуску «Ужгород» на 2013-2016 роки 

(назва програми)  

1.  Ініціатор розроблення програми  
  Виконавчий комітет Ужгородської міської 
ради 

2.  
Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення програми  

  Розпорядження міського голови від 24.10.11 
року № 390 

3.  Розробник програми  
  Департамент міського господарства, відділ 
капітального будівництва 

4.  Співрозробники програми  
  КП «Ужгородський комбінат комунальних 
підприємств Ужгородської міської ради» 

5.  Відповідальний виконавець програми  

департамент міського господарства, 
управління капітального будівництва, КП 
«Ужгородський комбінат комунальних 
підприємств Ужгородської міської ради»  

6.  Учасники програми  
КП «Ужгородський комбінат комунальних 
підприємств Ужгородської міської ради» 

7.  Термін реалізації програми    До 2016 року 

7.1.  
Етапи виконання програми  
 

 І-ий – 2013 рік, 
 ІІ-ий – 2014 рік 
 ІІІ –ій - 2015 рік 
 IV –ий – 2016 рік 

8.  
Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми  
(для комплексних програм)  

Міський бюджет 

9.  
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього,  

22350,0 тис. грн 

  у тому числі:     

9.1.  коштів місцевого бюджету  22350,0 тис. грн 

 

 

 



2. Загальні положення 
  

 Поховання - діяльність відповідних органів  державної  влади, органів  
місцевого  самоврядування,  їх  посадових  осіб  у  межах повноважень,   
визначених   цим   Законом,   а   також   суб'єктів господарювання, спрямована 
на:  
     забезпечення належного  ставлення  до тіла (останків,  праху) померлого 
(далі - тіла);  
     забезпечення права  громадян  на  захоронення  їхнього   тіла відповідно до 
їх волевиявлення, якщо таке є; 
     створення та    експлуатацію    об'єктів,   призначених   для поховання, 
утримання і збереження місць поховань; 
     організацію і проведення поховань  померлих  та/або  загиблих (далі - 
померлих);  
     надання ритуальних  послуг,  реалізацію  предметів ритуальної належності. 
 
 Основні поняття використані у даній Програмі:  

кладовище -  відведена  в   установленому   законом   порядку  
земельна  ділянка  з  облаштованими  могилами  та/або побудованими  
крематоріями,  колумбаріями  чи  іншими  будівлями  та  спорудами,  
призначеними   для   організації   поховання  та  утримання  місць  
поховань; 

волевиявлення громадянина  щодо  ставлення до його тіла після  
смерті - бажання,  виражене в усній (у присутності свідків) або  в  
письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку; 

місце поховання - кладовище,  крематорій, колумбарій або інша  
будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих; 

могила - місце на кладовищі,  у крематорії,  колумбарії або в  
іншій  будівлі  чи споруді,  призначеній для організації поховання  
померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом  
 

В м. Ужгород надання ритуальних послуг здійснює спеціалізована служба 
– комунальне підприємство «Ужгородський комбінат комунальних 
підприємств». 

УККП обслуговує 10 кладовищ: Кальварія, Пагорб Слави, Барвінок, 
Єврейське, Тімірязєва, Доманинці, Радванка, Горяни, Перемоги, Дравці. 

Поряд з комунальним підприємством в місті  ритуальні послуги  
населенню надаються і підприємствами приватної власності. 

Залишається актуальним питання охорони та впорядкування кладовищ, 
покращення рівня ритуальних послуг, розширення їх номенклатури. 

В межах існуючого кладовища «Барвінок» проведено роботу з 
влаштування додаткових секторів, для збільшення його проектної потужності.  
Проте, потребує негайного вирішення питання щодо облаштування нового 
кладовища в межах міста для здійснення захоронень у подальшому. 
 
 Виконання Програми передбачає: 

– вибір земельної ділянки для організації та обслуговування кладовища; 



– розрахунок завданих збитків внаслідок вилучення земельної ділянки; 
– виготовлення акту на постійне користування земельною ділянкою; 
– виготовлення проектно-кошторисної документації на організацію та 

облаштування кладовища; 
– проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 

 
3. Мета Програми організації та обслуговування кладовища в районі 

Міжнародного автомобільного пропуску «Ужгород»  
на 2013-2016 роки 

   
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо організації та 

обслуговування кладовища в районі Міжнародного автомобільного пропуску 
«Ужгород» міста Ужгород на 2013-2016 роки.  
Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:  

– вибір земельної ділянки для організації та обслуговування кладовища; 
– розрахунок завданих збитків внаслідок вилучення земельної ділянки; 
– виготовлення акту на постійне користування земельною ділянкою; 
– виготовлення проектно-кошторисної документації на організацію та 

облаштування кладовища; 
– проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 
– забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування 

міського кладовища та проведення ряду заходів з відкриття нового);  
– покращення рівня ритуального обслуговування населення шляхом 

розширення переліку надання ритуальних послуг. 
 

4. Шляхи реалізації Програми організації та обслуговування  
кладовища в районі Міжнародного автомобільного пропуску «Ужгород» на 

2013-2016 роки: 
 

1) вибір земельної ділянки для організації та обслуговування кладовища: 
- проведення обстеження земельної ділянки; 
- отримання погодження на вилучення земельної ділянки з лісового 

фонду; 
2) розрахунок завданих збитків внаслідок вилучення земельної ділянки: 

- проведення обстеження зелених насаджень та їх маркування; 
- розрахунок завданих збитків внаслідок вилучення земельної ділянки; 

3) виготовлення акту на постійне користування земельною ділянкою: 
- виготовлення проекту відведення земельної ділянки; 
- отримання експертних висновків щодо доцільності використання 

земельної ділянки; 
4) виготовлення проектно-кошторисної документації на організацію та 
облаштування кладовища: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації; 
- отримання експертних висновків щодо будівельно-монтажних робіт; 

5) проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт: 
- виконання робіт передбачених проектно-кошторисною документацією. 

 



5. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її 
проведення, що затверджується щорічно окремим рішенням міської ради, в 
межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів 
відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.  

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з 
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням 
обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.  

 
6. Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми 

 
Щорічні (квартальні, місячні) звіти про виконання заходів Програми 

подаються відповідальними виконавцями  до управління економіки міської 
ради.   

Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів 
Програми здійснюється управлінням капітального будівництва щомісячно. 

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді 
для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення 
відповідного бюджетного періоду. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом 
порядку.  

  

7. Етапи виконання Програми 
 

Визначені у додатку до цієї Програми заходи передбачається здійснити у 
чотири етапи: 

– перший (2013 рік): 
- виготовлення документації та проведення підготовчих робіт; 
- початок будівництва першої черги (влаштування під’їзних шляхів та 

інженерної інфраструктури кладовища); 
– другий (2014рік): 
- завершення першої черги облаштування (будівництва) кладовища; 
- початок та виконання другої черги облаштування (будівництва) 

кладовища (будівництво господарських будівель та організація 
території кладовища під сектори); 

– третій (2015 рік): 
- виконання третьої черги облаштування (будівництва) кладовища 
(влаштування секторів для проведення поховань); 
– четвертий етап (2016 рік) 
- завершення виконання робіт із організації та облаштування 

кладовища. 
 

8. Очікувані результати виконання Програми 



Виконання Програми  дасть можливість забезпечити місто новою площею 
для здійснення поховань на території міста.   Кладовище загальною площею 
16,5036 га надасть можливість здійснювати поховання мешканців міста 
Ужгород протягом 15-20 років. На зазначеній території можливе захоронення 
близько 15000 місць  (осіб). 
 
Секретар ради          С.Король 

 
 


	Міський голова                                                                                  В. Погорелов
	2. Загальні положення
	7. Етапи виконання Програми
	8. Очікувані результати виконання Програми
	Виконання Програми  дасть можливість забезпечити місто новою площею для здійснення поховань на території міста.   Кладовище загальною площею 16,5036 га надасть можливість здійснювати поховання мешканців міста Ужгород протягом 15-20 років. На зазначеній території можливе захоронення близько 15000 місць  (осіб).




