
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                               13 сесія                                     VІІІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2021 року                                                                          № 13-9/VІІІ 
 

Про затвердження Програми  

поховання померлих безрідних  

та невідомих громадян на 2022 рік 

 
 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 8 та 16 

Закону України "Про поховання та похоронну справу", необхідного 

мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і 

ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року №193, 

керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Руськополянська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 1.  Затвердити Програму поховання померлих безрідних та невідомих 

громадян на 2022 рік (додається). 

 2. Передбачити в сільському бюджеті видатки на фінансування 

Програми поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2022 рік. 

 3.   Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради, виконавцю 

програми, забезпечити виконання заходів Програми поховання померлих 

безрідних та невідомих громадян на 2022 рік в межах затверджених 

бюджетних призначень.  

 4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                      Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до рішення сільської ради 

                                                                                                       від 23.12.2021 № 13-9/VІІІ 

 

ПРОГРАМА 

поховання померлих безрідних та невідомих громадян  

на 2022 рік 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 
2 Розробник програми Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

4 Учасники програми Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

5 Терміни реалізації 2022 рік 

 
6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

 

Місцевий бюджет 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

15,0 тис. грн. 

8 Мета Програми Організація поховання одиноких 

громадян; осіб без певного місця 

проживання; осіб, від поховання 

яких відмовилися рідні; знайдених 

невпізнаних трупів 

 
9 Очікуваний результат Належне ставлення до тіла 

померлого громадянина 

 

 

1. Вступ 
 

 Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян  

на 2021 рік  (далі Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного 

кодексу України, статей 8 та 16 Закону України "Про поховання та 

похоронну справу", необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку 

організації поховання і ритуального обслуговування населення, 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 

2003 року №193 і спрямована на здійснення діяльності з поховання 



померлих, проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії 

належного ставлення до тіла померлого та збереження місця поховання.  

 

2. Мета програми 
 

 Метою програми є організація поховання померлих одиноких 

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

відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів; у разі відсутності родичів 

або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання.  

 

3. Завдання Програми 
 

 Основним завданням в реалізації заходів Програми (додаються) є 

забезпечення поховання одиноких громадян; осіб без певного місця 

проживання; осіб, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених 

невпізнаних трупів. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

 Джерелом фінансування заходів Програми є кошти загального фонду 

місцевого бюджету. 

 

5. Контроль за виконанням Програми 
 

 Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Руськополянська 

сільська рада, а також моніторинг Програми і вносить пропозиції щодо 

коригування завдань Програми.  

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ШПАК 

 

    



 

Додаток  

до Програми поховання померлих 

безрідних та невідомих громадян  

на 2022 рік 

 

Заходи  

та фінансове забезпечення виконання завдань Програми поховання померлих безрідних та невідомих громадян  

на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів Програми 

Загальна потреба  

на 2022 рік, тис. грн.  

Виконавець програми Очікуваний 

результат 

1. Забезпечення поховання одиноких 

громадян; осіб без певного місця 

проживання; осіб, від поховання яких 

відмовилися рідні; знайдених 

невпізнаних трупів  

15,00 Виконавчий комітет 

Руськополянської 

сільської ради  

Належне 

ставлення до 

тіла померлого 

громадянина 

 

 

                             Секретар сільської ради                                                       Надія ШПАК                                                            
 


