
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

15 лютого 2019 року                         м. Київ                                                     № 66 

 

 

 

 Зареєстровано в Головному 

Про     затвердження     Порядку  територіальному управлінні 

фінансування          витрат      на  юстиції у Київській області 

поховання  або  відшкодування  

витрат  на  здійснене поховання  22 лютого 2019 року за № 31/1226 

учасників  бойових  дій  і  осіб з  

інвалідністю   внаслідок  війни,  

які   проживали    в     Київській  

області 

 

 

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про поховання та 

похорону 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” 

(зі змінами) та з метою здійснення фінансування витрат на поховання або 

відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які проживали в Київській області 
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1. Затвердити Порядок фінансування витрат на поховання або 

відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які проживали в Київській області, що додається. 

 

2. Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації у встановленому порядку забезпечити подання цього 

розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального 

управління юстиції у Київській області. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 10 березня 2010 року № 191 „Про 

затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування 

витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, які 

проживали в Київській області”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції 

у Київській області 01 квітня 2010 року за № 3/705. 

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації (підпис)   О. ТЕРЕЩУК 

 

 

 

 

 

 



 

Опубліковано на офіційному сайті Київської обласної державної 

адміністрації 26.02.2019 



 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Київської  

обласної державної адміністрації 

15 лютого 2019 року № 66 

 

 

           Зареєстровано в Головному 

 

 територіальному управлінні 

 

 юстиції у Київській області 

 

 

    22 лютого 2019 року  за № 31/1226 

 

ПОРЯДОК 

фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 

поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які 

проживали в Київській області 

 

1. Порядок фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат 

на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, які проживали в Київській області (далі – Порядок), розроблено 

відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про поховання та 

похорону справу” та 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” 

(зі змінами). 

 

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з обласного бюджету на 

фінансування   витрат  на   поховання   або   відшкодування витрат на здійснене  
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поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які 

проживали в Київській області, за рахунок коштів обласного бюджету у межах 

обсягів, затверджених на відповідний бюджетний рік. 

 

3. Головним розпорядником коштів на поховання або відшкодування 

витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, які проживали в Київській області, є департамент соціального 

захисту населення Київської обласної державної адміністрації. 

 

4. Безоплатно виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася 

поховати померлого учасника бойових дій або особу з інвалідністю внаслідок 

війни, надаються 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; 
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поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення в 

колумбарній ніші та одноразове прибирання прилеглої території після 

поховання). 

 

5. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного 

поховання, не повинна перевищувати середню ціну на відповідні ритуальні 

послуги, що склалася у Київській області.  

 

6. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 

або особою, яка зобов’язалася здійснити поховання. 

 

7. Виконавець волевиявлення або особа, яка зобов’язалася здійснити 

поховання учасника бойових дій або особу з інвалідністю внаслідок війни, 

подає до органів соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад такі 

документи: 

заяву; 

копію паспорта, завірену заявником; 

копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в 

паспорті), такі особи подають копію даної відмітки в паспорті; 

копію свідоцтва про смерть померлого, виданого органами реєстрації актів 

цивільного стану; 

копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи до категорії 

учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни; 

реквізити рахунку для переказу коштів; 

рахунок-замовлення або накладну за надані послуги. 
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8. Органи соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад 

подають департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації щомісяця до 5 числа реєстри на відшкодування витрат 

за надані послуги з поховання померлих учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які проживали в  Київській області. До реєстру 

додаються рахунок-замовлення або накладні за надані послуги. 

 

9. Департамент соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації подає до департаменту фінансів Київської обласної 

державної адміністрації в межах затверджених кошторисних призначень заявку 

на фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 

поховання. 

 

10. Виплата витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 

поховання здійснюється департаментом соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством 

порядку на рахунок виконавця волевиявлення або особи, яка зобов’язалася 

поховати померлого учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок 

війни. 

 

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та 

проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

Директор департаменту соціального 

захисту населення адміністрації (підпис) І. МЕЩАН 
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