
 
Проект рішення 

 

Від 25.06.2021                                               м.Бурштин                                    № 2831 

  

 

Про затвердження Програми надання  

ритуальних послуг та утримання кладовищ  

в Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 рр.  

 

 З метою забезпечення надання ритуальних послуг, утримання в належному 

стані кладовищ, інших місць поховань на території Бурштинської міської територіальної 

громади та їх охорони, враховуючи рішення міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про 

створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання 

ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради», керуючись Порядком 

утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Державним комітетом 

України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, Порядком 

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, затвердженого  

Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445, Законом України «Про поховання та похоронну 

справу» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Програму надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. (далі – Програма, 

додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми. 

3. Фінансовому відділу міської ради (Ользі Петровській), виходячи з 

можливостей дохідної частини, передбачити кошти на виконання заходів Програми. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

від _______ №____ 

 

  

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в Бурштинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. 

 

 

 

Ініціатор розроблення Програми: депутат Бурштинської міської ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяна Сенчина. 

 

Назва нормативних документів, які обґрунтовують необхідність розроблення 

Програми: 

рішення міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про створення ритуальної служби та 

затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території 

Бурштинської міської ради», Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, 

затверджений Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства 

від 19.11.2003 № 193, Порядок 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, затверджений Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445, Закон України 

«Про поховання та похоронну справу», Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

Розробник Програми: відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна Бурштинської міської ради. 

 

Відповідальний виконавець Програми: відділ житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна Бурштинської міської ради. 

 

Учасники Програми: виконавчий комітет міської ради, надавачі ритуальних послуг. 

 

Термін реалізації Програми: 2021-2025 рр. 

 

Фінансування Програми: кошти міського бюджету в межах кошторисних призначень, 

інші кошти не заборонені законодавством України. 

 



ПРОГРАМА 

надання ритуальних послуг та утримання кладовищ 

в Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. 

  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в Бурштинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. (далі – Програма) розроблено з 

урахуванням вимог рішення міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про створення 

ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на 

території Бурштинської міської ради», Порядку утримання кладовищ та інших місць 

поховань, затвердженого Державним комітетом України з питань житлово-комунального 

господарства від 19.11.2003 № 193, 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, затвердженого Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445, 

Закону України «Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Програма спрямована на забезпечення належного надання ритуальних послуг, 

ставлення до тіла померлого, права громадян на поховання їхнього волевиявлення, 

створення й експлуатації об’єктів, призначених для похорону, а також на виконання робіт 

по утриманню кладовищ, інших місць поховань на території Бурштинської міської 

територіальної громади та їх охорони, створенню сприятливих умов для відвідування 

кладовищ мешканцями територіальної громади та догляду за могилами своїх близьких, а 

також підтримання у належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок 

та ін. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ОПИС ПРОБЛЕМИ 

 

На території Бурштинської міської територіальної громади розміщені наступні 

кладовища: 

- 2 кладовища в м. Бурштин: старе кладовище по вул. Міцкевича (2,30 га) та нове 

кладовище по вул. Нова (3,75 га); 

- 1 кладовище в с. Задністрянське; 

- 1 кладовище в с. Дем’янів; 

- 1 кладовище в с. Вигівка; 

- 1 кладовище в с. Бовшів; 

- 1 кладовище в с. Старий Мартинів; 

- 1 кладовище в с. Різдвяне; 

- 1 кладовище в с. Тенетники; 

- 1 кладовище в с. Новий Мартинів; 

- 1 кладовище в с. Коростовичі; 

- 2 кладовища (1 діюче, 1 недіюче) в с. Куропатники; 

- 1 кладовища в с. Озеряни; 

- 2 кладовище (1 діюче, 1 недіюче)  в с. Слобода; 

- 1 кладовище в с. Насташине; 

- 1 кладовище в с. Куничі; 

- 2 кладовища (1 діюче, 1 недіюче) в с. Юнашків; 

- 1 кладовище в с. Діброва; 

- 1 кладовище в с. Сарники. 

Відповідно до пункту 1 рішення міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про 

створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання 

ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради» КП «Житловик» визначено 



надавачем ритуальних послуг та створено в його складі ритуальну службу. Проте, 

комунальним підприємством послуги не надаються і укладено договір про надання 

ритуальних послуг з ТзОВ «Пам’ять» від 02.01.2020.  

По факту на ринку ритуальних послуг на даний час працюють тільки суб’єкти 

приватної форми власності. Серед них є підприємства, які готові надавати повний комплекс 

послуг – від організації і проведення похоронів до влаштування пам’ятників та їхньої 

реставрації. Інші приватні підприємства займаються тільки виготовленням та реалізацією 

товарів ритуального призначення. 

 

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення належного виконання робіт по утриманню 

кладовищ, створенню сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями 

територіальної громади та догляду за могилами своїх близьких, наданню естетичного 

вигляду території кладовищ шляхом її озеленення, впорядкування могил одиноких та 

невідомих громадян, збереження ритуальної атрибутики на місцях поховань, запобігання 

оскверненню місць поховань, а також підтримання у належному стані пам’ятників, 

пам’ятних знаків, меморіальних дощок. 

Основними завданнями Програми є: 

1. Запобігання випадкам не поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів: 

- поховання померлих одиноких громадян за рахунок коштів бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади; 

2. Поховання в установленому законодавством порядку, з урахуванням 

волевиявлення померлого, висловленого особою при житті, а за його відсутності – з 

урахуванням побажань родичів 

3. Створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їхньої раси, 

кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, місця проживання, мовних або інших ознак 

4. Утримання об’єктів благоустрою кладовищ: 

- поточне прибирання та очищення території кладовищ, проїздів та проходів; 

- скошування трави; 

- зрізка аварійних дерев;   

- проведення заходів з озеленення; 

- утримання зелених насаджень; 

- садіння та догляд за квітами; 

- утримання секторів почесних поховань загиблих учасників ООС (АТО); 

- впорядкування могил одиноких та невідомих громадян.  

5.  Створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями 

територіальної громади та догляду за могилами своїх близьких та запобігання осквернення 

місць поховань: 

- організація водопостачання (шахтні колодязі або ємності для води, вода яких 

передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу) та водовідведення; 

- будівництво доріг між секторами на території кладовищ та влаштування 

доріжок; 

- облаштування огорож на кладовищах; 

- підтримання в належному стані огорож кладовищ;  

- ремонт та фарбування споруд та об’єктів благоустрою;  

- відновлення, реконструкція та будівництво мереж зовнішнього освітлення; 

- утримання зовнішнього освітлення;  

- влаштування сміттєзбірних майданчиків;  

- реєстрація завезення та вивезення елементів надгробних споруд;   



- проведення роз’яснювальної роботи з відвідувачами кладовищ щодо належного 

утримання територій кладовищ та правил протипожежної безпеки. 

 

 

IV. МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

  

Програма розрахована на 5 (п’ять) років, з 2021 року до 2025 року. Джерелом 

фінансового забезпечення Програми є кошти бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади та інші кошти, незаборонені чинним законодавством. 

Фінансування Програми здійснюється в межах кошторисних призначень. 

Координатором виконання заходів Програми є відділ житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна Бурштинської міської ради. 

Відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

Бурштинської міської ради, в разі необхідності, готує проекти рішень щодо змін і 

доповнень щодо заходів Програми та щодо фінансування заходів Програми та вносить їх 

на розгляд міської ради. 

Щороку координатор Програми вносить звіти про її виконання на розгляд 

постійних комісій міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Головний розпорядник коштів, в межах своїх повноважень, здійснює оцінку 

ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за 

цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством. 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: виконавчий комітет міської 

ради та постійні профільні депутатські комісії міської ради. 

Результати роботи Програми висвітлюються для громадськості у місцевих 

засобах масової інформації, офіційному сайті міської ради та інших інформаційних носіях . 

 

VI. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

У випадку реалізації Програми вдасться досягти наступних результатів: 

- дотримання санітарних норм завдяки виключенню можливості не поховання померлих 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів; 

- створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їхньої раси, кольору 

шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця 

проживання, мовних або інших ознак; 

- гідне ставлення до тіла померлого; 

- підвищення якості наданих ритуальних послуг; 

- ефективну організацію поховання померлих; 

- належне утримання місць поховань; 

- здійснення благоустрою території кладовищ; 

- влаштування доріжок та огорож, освітлення території;  

- організація водозабезпечення та водовідведення; 

- будівництво доріг між секторами на території кладовищ; 

- утримання секторів почесних поховань загиблих учасників ООС (АТО). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

_________2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_________2021 

 

Юридичний відділ                                                                                              

_________2021 

 

Загальний відділ                                                                                                  

_________2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

_________2021 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                        О. Петровська 

_________2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про 

затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

 

Метою прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради «Про 

затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовищ в 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.» є забезпечення належного 

надання ритуальних послуг, ставлення до тіла померлого, права громадян на поховання 

їхнього волевиявлення, створення й експлуатації об’єктів, призначених для похорону, а 

також на виконання робіт по утриманню кладовищ, інших місць поховань на території 

Бурштинської міської територіальної громади та їх охорони, створенню сприятливих умов 

для відвідування кладовищ мешканцями територіальної громади та догляду за могилами 

своїх близьких, а також підтримання у належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних дощок та ін. 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

Рішення міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про створення ритуальної 

служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території 

Бурштинської міської ради», Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, 

затверджений Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства 

від 19.11.2003 № 193, Порядок 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, затверджений Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445, Закон України 

«Про поховання та похоронну справу», Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних 

призначень. 

 

5. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 

 



 

 


