
                                                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 КРОПИВНИЦЬКОЇ   МІСЬКОЇ РАДИ 

від 10 травня 2022 року                         № 249

      

Про затвердження Порядку
відшкодування додаткових витрат 
на поховання загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які брали участь 
у бойових діях або забезпечували здійснення 
заходів з національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом “а”  пункту  1
статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” та “Про основи національного спротиву”, Указом Президента України
від 24 лютого 2022 року № 64 “ Про введення воєнного стану в Україні”, на
виконання пункту 2.6 Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки
учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних  сил  в  східних
областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки, затверджених рішенням
міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (нова редакція),  з метою надання
додаткових  соціальних  гарантій  членам  сімей  загиблих  (померлих)
військовослужбовців,  які  брали  участь  у  бойових  діях  або  забезпечували
здійснення  заходів  з  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної агресії, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  Порядок  відшкодування  додаткових  витрат  на  поховання
загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або
забезпечували  здійснення заходів  з  національної  безпеки і  оборони,  відсічі  і
стримування збройної агресії, що додається.

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА

Олена Тінькова 30 89 26



                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

   10 травня  2022 року  №  249  

ПОРЯДОК
відшкодування додаткових витрат на поховання загиблих (померлих)

військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували
здійснення  заходів з національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії

1.  Порядок  відшкодування  додаткових  витрат  на  поховання  загиблих
(померлих)  військовослужбовців,  які  брали  участь  у  бойових  діях  або
забезпечували здійснення  заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування  збройної  агресії,   визначає  механізм  використання  коштів
бюджету Кропивницької  міської  територіальної  громади (далі-бюджет  міста)
для  здійснення  відшкодування  додаткових  витрат  на  поховання  загиблих
(померлих)  військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних
Сил,  Сил  територіальної  оборони,  Служби  безпеки,  Служби  зовнішньої
розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної
гвардії,  Державної  прикордонної  служби,  Управління  державної  охорони,
Державної  служби  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації,  Державної
спеціальної  служби транспорту,  військовим прокурорам Офісу  Генерального
прокурора,  особам  рядового  і  начальницького  складу  Державної  служби  з
надзвичайних  ситуацій,  співробітникам  Служби  судової  охорони,  особам
начальницького  складу  управління  спеціальних  операцій  Національного
антикорупційного  бюро  та  поліцейським,  які  загинули  (померли)  під  час
бойових  дій  або  забезпеченні  здійснення  заходів  з  національної  безпеки  і
оборони,  відсічі  і  стримування збройної  агресії,   та  поховані  на кладовищах
міста Кропивницького.

2.  Головним розпорядником коштів  є департамент соціальної політики
Кропивницької міської ради (далі-департамент).

3. Особа,  яка  зобов’язалась  здійснити  поховання  (далі-замовник),
звертається  до  ритуальної  служби  (далі-виконавець) з  приводу  укладання
договору-замовлення  для  оформлення   додаткових  витрат  на  організацію та
проведення поховання.

4.  Для  укладання  відповідного  договору-замовлення  замовник
зобов’язаний подати виконавцю такі документи: 

копію документа, що посвідчує особу;
копію свідоцтва про смерть  та повідомлення про загибель (смерть);
копію лікарського свідоцтва про смерть;
копію  документа,  який підтверджує  безпосередню  участь  загиблого

(померлого) у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Договір-замовлення укладається у двох примірниках.
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5.  Один примірник договору-замовлення з документами, зазначеними у
пункті 4  цього Порядку,  розрахунку витрат та акта виконаних робіт додаються
до  договору   про надання послуг на проведення поховання, який виконавець
укладає з департаментом.

6.  Департаментом  відшкодовуються  додаткові  витрати  на  ритуальні
послуги:

надання вінка  похоронного  з  траурною стрічкою (з  написом чи  без
нього) ;

надання надгробного хреста з табличкою;
оформлення свідоцтва про смерть.
Під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця

за рахунок коштів бюджету міста закуповуються:
похоронні покривала;
подушка;
рушники у кількості 4  штук;
рушник для пов’язки на хрест;
рушники  у кількості 4 штук для перев’язування вінків;
санітарний мішок;
хустинки носові у кількості 12 штук;
ікона;
лампадка  у кількості 1 штуки;
свічки у кількості 12 штук;
набір церковний (похоронний);
полотно вафельне.
7.  Підставою для перерахування коштів на  рахунок надавача послуг є

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.
8.  Складання  та  подання  фінансової  та  бюджетної  звітності  про

використання  бюджетних  коштів,  а  також  контроль  за  їх  цільовим  та
ефективним  використанням  здійснюється  в  установленому  законодавством
порядку.

Директор департаменту 
соціальної політики                                                                      Юлія ВОВК         


