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Виплата допомоги  особі,  що  зобов'язалася поховати  померлого, який  мав  особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни 
 (назва послуги) 

Відділ соціального захисту населення міської ради 
(найменування суб’єкта надання послуги) 

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
послуги 

Графік роботи:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
 

Час прийому громадян:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 
вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 
електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

        Для отримання допомоги  на поховання  особи подають: 

 - заяву; 

 - копію документа, що посвідчує особу; 

 - копію свідоцтва про смерть; 

 - копію документа про підтвердження статусу осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

дій і  інвалідів  війни; 

- копію довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- довідку про витрати на поховання. 

 

5. 
Порядок та спосіб 

подання документів  

Для отримання допомоги на поховання заявник - особа,  яка здійснила  поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій і  інвалідів  війни звертається особисто до ВСЗН. 

6. 
Порядок прийняття 

документів 
Копії документів завіряються спеціалістом. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги 
Протягом одного робочого дня. 

 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

Послуга не надається у разі подання пакету документів не в повному обсязі. 

10. 
Результат надання 

послуги 
Отримання  допомоги.   

11. Спосіб отримання Не потребує додаткового повідомлення. 



результату надання 

послуги 

12. 

Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

надання послуги 

Закон України  «Про поховання  та  похоронну  справу», Постанова КМУ від 28.10.04р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

дій та інвалідів війни», Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 1 липня 2010 року N 387 «Про затвердження 

Порядку фінансування видатків з обласного бюджету на здійснення витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій та інвалідів війни», 

рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради №50 від 29.03ю2018року. 

 

 
 


