
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

від 27.09.2022 № 129 
с. Руська Поляна 
 
Про внесення змін до Програми та порядку 
безоплатного поховання померлих 
(загиблих) військовослужбовців  
на 2022 рік 
 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 8,14,15 
Закону України "Про поховання та похоронну справу", затвердженого наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року №193, Інструкції 
про організацію поховання військовослужбовців, які загинули  
(померли) під час проходження військової служби необхідного мінімального 
переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального 
обслуговування населення №185 від 05 червня 2001 року, керуючись              
статтею 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконавчий комітет Руськополянської сільської радаи 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Внести зміни до  Програми та порядку  безоплатного поховання 
померлих (загиблих) військовослужбовців  на 2022 рік та викласти Додаток 1-3 
до рішення в новій редакції (додається). 

2.        Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 
голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 
 
 
Сільський голова                                                                         Олег ГРИЦЕНКО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



        Додаток 1 
        до рішення виконавчого комітету 
       Руськополянської сільської ради 

         від 27.09.2022 № 129 
 

ПРОГРАМА 
безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців 

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 
 

Державний бюджет, місцевий 
бюджет та інші кошти не заборонені 
законом України. 

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 
 

110,0 тис. грн. 

8 Мета Програми Організація безоплатного поховання 
померлих (загиблих) 
військовослужбовців   
 

9 Очікуваний результат Належне ставлення до тіла 
померлого громадянина 
 
 

1. Вступ 
 

 Програма безоплатного поховання померлих  (загиблих) 
військовослужбовців на 2022 рік  (далі Програма) розроблена відповідно до 
статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 8 та 14, 15 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 безоплатного поховання померлих 
(загиблих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях 
або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Росії, перебуваючи безпосередньо в зоні 
бойових дій в період з 24.02.2022 року та які проживали та були зареєстровані 
на території Руськополянської сільської територіальної громади. 
 

3. Завдання Програми 
 

 Основним завданням в реалізації заходів Програми (додаються) є 
забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях або 
забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Росії, перебуваючи безпосередньо в зоні бойових 
дій в період з 24.02.2022 року та які проживали на території Руськополянської 
сільської територіальної громади. 
 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

 Джерелом фінансування заходів Програми є кошти загального фонду 
державного та 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, виконкому                                                Надія ШПАК 
 
     



         Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 

       Руськополянської сільської ради 
         від 27.09.2022 № 129 

 
Порядок 

поховання віійськовослужбовців, які проживали та були зареєстровані  на 
території Руськополянської сільської територіальної громади 

 
1. Порядок фінансування витрат на поховання військовослужбовців, які 

проживали та були зареєстровані  на території Руськополянської сільської 
територіальної громади (далі — Порядок) розроблений відповідно до Законів 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про 
поховання та похоронну 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" (із змінами). 
 

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з державного та 
місцевого бюджету на фінансування витрат на поховання військовослужбовців, 
які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення 
заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Росії, перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій в період з 24.02.2022 року 
та які проживали та були зареєстровані на території Руськополянської 
сільської територіальної громади. 
 

3. Фінансування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, 
проводиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджету у межах 
обсягів, затверджених на відповідний бюджетний рік. 
 

4. Розпорядником коштів на здійснення поховання  військовослужбовців, 
є виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 
  

5. Для оформлення поховання близьким, котрі волевиявлення або особи, 
які зобов'язалися здійснити поховання  померлого військовослужбовця, 
подають до виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, наступні 
документи: 
— копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи 
РАГС за місцем проживання); 
— витяг із наказу про виключення загиблого(померлого) військовослужбовця зі 
списків особового складу військової частини (надає військова частина); 
— копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі(смерті) 
військовослужбовця (військова частина): 



• повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця 
(надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем 
проживання сім’ї), 

• копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї)/ копія постанови 
військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку 
загибелі (смерті) / акт розслідування щодо обставин загибелі 
військовослужбовця; 

• та інші документи визначенні чинним законодавством. 
 

6. Безоплатно надаються: 
 

6.1. Послуги:  
- доставка предметів похоронної належності (завантаження, перевезення, 

вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла 
померлого); 

- надання транспортних послуг (один автокатафалк); 
- надання труни ; 
- копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, 

опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу); 
- задіяти спеціалізований шкільний автобус. 

 
6.2. Предмети (товари) ритуальної належності: 
- вінок похоронний з траурною стрічкою; 
-  живі квіти. 

 
7.  Загальний обсяг видатків для забезпечення одного поховання,  не 

повинна перевищувати 20,0 тис. грн.  
 

8.  Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 
або особою, яка зобов'язалася здійснити поховання військовослужбовця. 
 

9. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та планування  після 
отримання пакету документів здійснює перерахунок коштів виконавцю 
ритуальних послуг, згідно підписаного договору надання ритуальних послуг. 
 
   
Секретар сільської ради, виконкому                                                   Надія ШПАК 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Додаток 2 
  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                         Руськополянської сільської ради 
                                                                                           від 27.09.2022 № 129 

 
 

Заходи  
та фінансове забезпечення виконання завдань Програми безоплатного поховання померлих 

(загиблих) військовослужбовців 
на 2022 рік 

 
 

№ 
з/п 

Перелік 
заходів Програми 

Загальна потреба  
на 2022 рік, тис. грн.  

Виконавець програми Очікуваний 
результат 

1. Безоплатне поховання померлих 
(загиблих) військовослужбовців 

 

110,00 Виконавчий комітет 
Руськополянської 
сільської ради  

Належне 
ставлення до 
тіла померлого 
громадянина 

 
 

            Секретар сільської ради, виконкому                                                                       Надія ШПАК                                                            
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