
     

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.06.2018       Ужгород                    № 166 

 
 

 

Про затвердження Порядку фінансування      

безоплатного поховання померлих (загиблих)  

учасників бойових дій та інвалідів війни,  

що проживали  у  м. Ужгород 

 

 Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту",  постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 

року № 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» (із змінами), 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити Порядок фінансування безоплатного поховання померлих 

(загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни, що проживали у м. Ужгород, 

що додається. 

         2. Затвердити перелік та середню ціну ритуальних послуг для проведення 

безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, що проживали у  

м. Ужгород, передбачених пунктом 3 Порядку проведення безоплатного 

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

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року 

№ 1445 згідно з додатком. 

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П.      
 

 

Міський голова                               Б. Андріїв 
 

 

 
 

 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення виконкому  

   14.06.2018 № 166 

 

 
 

Порядок 

фінансування безоплатного поховання померлих (загиблих)  

учасників бойових дій та інвалідів війни, що проживали у м. Ужгород 

 

1. Порядок фінансування безоплатного поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій та інвалідів війни, що проживали у м. Ужгород (далі — 

Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про поховання та похоронну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 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" (із змінами).   

 

2. Порядок застосовується щодо учасників бойових дій та інвалідів війни, 

які на момент смерті були зареєстровані та/або проживали на території м. 

Ужгород. 

 

3.Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється з 

урахуванням необхідного мінімального переліку вимог, затвердженого 

Держжитлокомунгоспом.  

 

4. Фінансування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій і 

інвалідів війни проводиться за рахунок коштів обласного бюджету у межах 

обсягів, затверджених на відповідний бюджетний рік. 

 

5. Для оформлення поховання виконавець волевиявлення або особа, що 

зобов'язалася поховати померлу особу учасника бойових дій чи інваліда війни, 

подає виконавцю послуг (ритуальній службі) такі 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 категорії 

учасника бойових дій чи інваліда війни. 

 

6. Безоплатно можуть надаватися 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  автокатафалк   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);  

 - копання могили (викопування ручним чи механізованим способом,  

опускання труни у  могилу,  закопування,  формування  намогильного насипу); 

 - надання  урни; 

 - кремація; 

 - поховання  урни  з прахом (закопування в могилі чи розміщення в  

колумбарній  ніші  та одноразове прибирання прилеглої території  після  

поховання). 

 

7. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного 

поховання, відшкодовується не вище середньої ціни на відповідні ритуальні 

послуги, що склалася в регіоні. 

 

8.  Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 

або особою, яка зобов'язалася поховати померлого. 

 

9. Для відшкодування витрат на поховання померлого виконавець послуг 

подає до управління праці та соціального захисту населення міської ради копію 

договору-замовлення на здійснення поховання померлого (загиблого) учасника 

бойових дій та інваліда війни, підтвердженого виконавцем волевиявлення або 

особою, яка зобов’язалась здійснити поховання, розрахунок витрат на безоплатне 

поховання та акт виконаних робіт. 
 

10. Управління праці та соціального захисту населення до 5 числа місяця, 

наступного за звітним, подає Інформаційно-обчислювальному центру заявку на 

відшкодування коштів, призначених на поховання інвалідів війни та учасників 

бойових дій. 
 

11. Інформаційно-обчислювальний центр після отримання коштів цільової 

субвенції здійснює розрахунки з виконавцями ритуальних послуг шляхом 

перерахування коштів на їх рахунки. 
   

_________________________________________________ 

 

 

 



             Додаток  

     до рішення виконкому               

     14.06.2018 № 166 
 

 

Перелік та середня ціна ритуальних послуг для проведення 

безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни,  

що проживали у  м. Ужгород 

 
 

№ 

п\п 
Найменування послуг кількість Вартість послуг 

в грн 

1 Оформлення договору-замовлення  на  

організацію та проведення поховання 

1 14,53 

2 Перенесення труни з тілом померлого - 547,08 

3 Надання транспортних  послуг 

 

    Год 3 * 83,75 

км 37 * 5,90 

251,25 

218,30 

4 Надання вінка похоронного з траурною 

стрічкою (з  написом  чи без нього) 

1 317,57 

5 Надання труни 1 934,55 

6 Організація поховання і проведення 

ритуалу 

- 235 

7 Копання могили 

в зимовий період 

в літній період 

1  

1183,94 

812,01 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


