
 

Порядок 
відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших військових формувань України, які загинули (померли) в наслідок військової 
агресії російської федерації проти України, та пов’язаних з цим ритуальних послуг 

  
1. Порядок відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших військових формувань України, добровольців, які загинули  в наслідок 
військової агресії російської федерації проти України, та пов’язаних з цим ритуальних послуг 
(далі – Порядок) визначає умови відшкодування витрат (вартості ритуальних товарів та 
послуг) на поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час участі у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
російської федерації, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави в наслідок військової агресії російської федерації 
проти України. 

2. Поховання осіб, зазначених в пункті 1 Порядку виконується на підставі  
Розпорядження ______________ голови. 

3. Обсяг необхідних витрат (ритуальних товарів та послуг) визначається робочою 
групою з організації поховання (далі робоча група). 

4. Протокол робочої групи підписується членами робочої групи та є обов’язковим до 
виконання. 

5. Поховання осіб, зазначених в пункті 1 Порядку, здійснюється комунальним 
підприємством _______________________________________________ відповідно до 
________________________________________ (Порядок поховання). 

6. Відшкодування  понесених комунальним підприємством 
_____________________________ витрат, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 
передбачених для реалізації заходів Комплексної програми_______________________, 
затвердженої рішенням ______________________. 

*Відповідальний виконавчий орган ради* здійснює відшкодування вартості таких послуг 
на поховання: 

- копання могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом 
померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове 
прибирання території біля могили; 

- надання автокатафалка; 
- транспортні послуги; 
-  музичний супровід обряду поховання;  
- труна, подушка, похоронне покривало, надгробний хрест, ритуальний вінок і траурна 

стрічка для нього, рушники (комплект), квіти, фотографія у форматі А4, державний прапор та 
інше. 

7. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету для відшкодування вартості 
витрат є *Відповідальний виконавчий орган ради*, якому надано право виключно укладення 
договору з комунальним підприємством ____________________________ та підписанням 
відповідних фінансових документів, з подальшим відшкодуванням витрат на поховання та 
пов’язаних з цим ритуальних послуг.               

8. Відшкодування витрат здійснюється на підставі Договору про відшкодування витрат 
на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг за формою, згідно з 
_____________________, що укладається між комунальним підприємством 
__________________________ та *Відповідальний виконавчий орган ради*, а також, на підставі 
відповідного акту виконаних робіт  із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, категорії, 
адреси загиблого, суми витрат на поховання, в безготівковій формі шляхом перерахування 
коштів на рахунок комунального підприємства __________________.  
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Загальна сума витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг визначається 
в кошторисі витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг на поточний 
бюджетний рік за рахунок коштів місцевого бюджету. 

9. Контроль за здійсненням поховань та пов’язаних з цим ритуальних послуг, обсягами 
фінансування витрат, покладається на *Відповідальний виконавчий орган ради* та його 
відповідні фінансові структурні підрозділи. 

10. Відповідальність за надання достовірної інформації щодо обсягів фактичних витрат 
покладається на комунальне підприємство ________________________________, та немає 
перевищувати __________ гривень на одну особу (у м. Обухів це 25 тис. грн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


