
 

 

                Проєкт  

 

 

04.03.2020 р                                                                                                                     №_1205 

 

Про встановлення середньої ціни на 

ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих)  

осіб, які мають особливі заслуги та особливі  

трудові заслуги перед Батьківщиною,  

учасників бойових дій, постраждалих 

 учасників Революції Гідності і осіб  

з інвалідністю внаслідок війни 

 

  

 У зв’язку із зміною середньої вартості ритуальних послуг на території ради, 

відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» на виконання 

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, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни» та розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

01.07.2010 року № 387 «Про затвердження Порядку фінансування видатків обласного 

бюджету на здійснення витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій та 

інвалідів війни», виконком міської ради – 

вирішив: 

 

 1. З 01.04.2020 року затвердити середню вартість ритуальних послуг для  

забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно з 

додатком. 

 2. Відділу соціального захисту населення   (С.Коцур): 

- відшкодовувати кошти виконавцю волевиявлення або особі, що зобов’язалася 

поховати померлого інваліда чи учасника бойових дій за послуги згідно документів, які 

підтверджують вартість послуг, що не перевищують середніх цін у місті; 

- забезпечити контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих для 

безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. 

З. Рішення виконкому міської ради №50 від 29.03.2018 року «Про встановлення 

середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни » вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Надію  

Кицелу. 

 

Міський голова                                                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту: відділ соціального захисту населення Бурштинської  міської ради 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення Бурштинської  

міської ради                                                                                  Світлана Коцур 

 

 

Погоджено: 

 Заступник      міського голови                                                     Надія  Кицела   

 

Юридичний відділ міської ради 

                                _________________________________ 



    

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

                                     від  _____________  № _____   

 

 

 

 

Середня ціна на ритуальні послуги для 

забезпечення безоплатного померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій,  постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

 

 
№ 

п/п 

Вид ритуальних 

послуг 

Середня ціна на ритуальні послуги у 

суб'єктів господарської діяльності 

 

 

Середня ціна,  

грн. 

ТзВО 

«Пам'ять» 

ПП  

І. Лилик  

ФОП  

М.І.Николин 

1. Копання могили 

вручну, опускання 

труни в могилу, 

закопування 

могили 

 

 

1485,00 

- - 1485,00 

2. Надання 

транспортних 

послуг: 

-транспорту з дому 

до церкви і до 

кладовища 

-оформлення 

договору-

замовлення на 

організацію та 

проведення 

поховання 

       651,00 

 

 

        12,00 

 

- 

-- 

- 

 

 
       651,00 

 

 

        12,00 

 

2. Надання труни 

(середня вартість ) 
3900,00 3420,00 

2400,00 
3240,00 

3. Вінок похоронний  375,00 

 

 

445,00 

435 
418,33 

4. Стрічка траурна 22,50 10,00 - 16,25 

Всього 6448,5 3875,00  5822 

 

Керуюча справами виконкому                                      Світлана Видай 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

 

до проєкту  рішення про встановлення середньої ціни на ритуальні 

послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

 

 

1. Проект рішення розроблений відповідно до Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», на виконання 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, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни». 

Відповідно до розпорядження від 01.07.2010 року №387 Івано-

Франківської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку 

фінансування видатків обласного бюджету на здійснення витрат, пов’язаних 

із похованням учасників бойових дій та інвалідів війни» передбачено 

відшкодування витрат пов’язаних із похованням учасників бойових дій та 

інвалідів війни. 

 2. Метою даного рішення є затвердження середньої ціни на ритуальні 

послуги. 

           3. Даним проектом рішення регулюватимуться відносини, щодо 

забезпечення громадянам права на відшкодування витрат пов'язаних із 

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

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни за рахунок коштів обласного бюджету. 

  Питання про затвердження порядку фінансування видатків обласного 

бюджету на здійснення витрат, пов’язаних із похованням померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, регулюються: 

- Законом України «Про поховання та похоронну справу»; 

- постановою 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, постраждалих учасників Революці; 

- розпорядженням від 01.07.2010 року № 387 Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації «Про затвердження Порядку фінансування 

видатків обласного бюджету на здійснення витрат, пов’язаних із 

похованням учасників бойових дій та інвалідів війни».  

4. Фінансування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових 

дій та інвалідів війни, провадиться за рахунок коштів обласного бюджету в 



межах обсягів, затверджених рішенням обласної ради про обласний бюджет 

на відповідний бюджетний період. 

5. Проект рішення не стосується розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 6.  Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

7. При прийнятті рішення буде проведена виплата відшкодування 

витрат пов’язаних із похованням померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни.  

 

 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення Бурштинської  

міської ради                                                                          Світлана Коцур 

 

 

 

 

 


