
 

Договір № 
про відшкодування вартості витрат на поховання 

 
м. _______                     __________2022 року 
 

*Відповідальний виконавчий орган ради*, в особі _______________________________, 
що діє на підставі Положення про департамент  (далі – Замовник),   з    однієї   сторони, та  
Комунальне підприємство ____________________________, в особі ___________________, що 
діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, та 
_____________________________________________________________________  (далі – 
Отримувач) з третьої сторони, разом названі у подальшому – «Сторони», уклали цей Договір 
про відшкодування вартості витрат на поховання за кошти місцевого бюджету (далі – Договір) 
про наступне: 

 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов’язується  надати Отримувачу послуги з поховання загиблого 
(померлого) _______________________________________________________ відповідно до 
Закону України «Про поховання та похоронну справу», а Замовник – оплатити  зазначені 
послуги за цінами та у строки, встановлені цим Договором.  
1.2. Відшкодування витрат на поховання здійснюється  за рахунок  коштів, передбачених у 
місцевому бюджеті за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». 
1.3. Перелік наданих послуг з передбачених рішенням виконавчого комітету міської ради 
зазначається у договорі-замовленні, який укладається між Виконавцем та Отримувачем 
послуг. 

 
ІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ 

2.1. Загальна вартість витрат на поховання складається з вартості наданих послуг, зазначених 
у договорі-замовленні, який укладається між Виконавцем та Отримувачем послуг, та 
загальною ціною договору. 
2.2. Загальна ціна Договору становить ________________ гривень 
(___________________________ 
____________________________________________________________________________), 
без ПДВ.  
2.3. Будь-які розрахунки за цим Договором проводяться у національній валюті України – 
гривні.  
2.4. Вартість послуг з поховання не може збільшуватися протягом дії цього Договору. 
 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
3.1.Розрахунки між Замовником та Виконавцем проводяться   шляхом безготівкового 
перерахування коштів  за надані послуги відповідно до укладеного Договору та підписаного 
акту відшкодування  вартості витрат на поховання. 
3.2. Замовник здійснює оплату за отримані послуги на підставі Бюджетного кодексу України, 
в межах кошторисних призначень та по мірі надходження фінансування по КПКВК 0813242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші 
виплати населенню» на підставі акту відшкодування  вартості витрат на поховання. 
3.3. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику підписаний акт відшкодування  вартості 
витрат на поховання за фактично надані послуги. 
 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4. Сторони виконують взаємні обов’язки з метою виконання умов Договору: 
4.1. Замовник  зобов’язаний: 



 

4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі відшкодувати надані послуги Виконавцю відповідно до 
умов цього Договору та у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України та 
передбачених у бюджеті коштів. 
4.1.2. Письмово повідомити Виконавця про зміну реквізитів протягом 5 робочих днів з 
моменту вчинення змін.  
4.1.3. Підписати Договір та акт відшкодування  вартості витрат на поховання. 

4.2. Замовник має право:  
4.2.1. Вимагати від Виконавця надання якісних послуг; 
4.2.2. Повернути документи, надані Виконавцем для оплати, без здійснення оплати в разі 
неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів тощо). 
 
4.3. Виконавець  зобов’язаний:  
4.3.1. Надати своєчасні та якісні послуги з поховання Отримувачу послуг. 
4.3.2. Забезпечити укладання Договору в 3-х примірниках, надати Замовнику та Отримувачу  
підписаний керівником та скріплений печаткою договір.  
4.3.3. Письмово повідомляти Замовника про зміну реквізитів протягом 5 робочих днів з 
моменту вчинення змін. 
4.3.4.  Після надання послуг направити Замовнику підписаний акт відшкодування  вартості 
витрат на поховання і документи щодо проведення розрахунків за результатами надання 
зазначених послуг згідно з умовами Договору.  
 
4.4. Виконавець має право:  
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за надані послуги на основі акту 
відшкодування  вартості витрат на поховання відповідно до умов цього Договору. 
4.4.2. Звертатися до Замовника (усно чи письмово) за роз’ясненнями змісту цього Договору. 
 
4.5. Отримувач зобов’язаний: 
4.5.1. Підписати Договір та акт відшкодування  вартості витрат на поховання.  
 
4.6. Отримувач має право:  
4.6.1. Отримати від Виконавця якісні послуги з поховання. 
 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. Сторони  несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за 
невиконання чи не належне виконання своїх зобов’язань за даним Договором. 
5.2. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату послуг у разі затримки 
бюджетного фінансування та затримки перерахування коштів органами державної 
казначейської служби.  
5.3. Виконавець несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Отримувачу під час 
надання послуг за цим Договором, у тому числі пов’язану з наданням неякісних послуг та 
іншими негативними наслідками, які можуть настати в процесі виконання цього Договору.  

 
VІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна тощо). 
6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення,  
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 



 

які видаються  уповноваженими органами державної влади залежно від обставин непереборної 
сили, які виникли. 
6.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж  10 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.  
 

VІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів та консультацій.  
7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 
 VIII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _______, а в 
частині розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 
8.2. Сторони домовились, що умови цього Договору відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦК України 
застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. 
8.3. Сторони за взаємною домовленістю та погодженням можуть припинити дію цього 
Договору раніше терміну, що обумовлений п. 8.1. цього Договору, попередньо повідомивши 
про це письмово іншу Сторону. 
8.4. У випадку розірвання цього Договору за ініціативою однієї з Сторін ця Сторона 
відшкодовує іншій Стороні її фактичні витрати за цим Договором на момент його розірвання. 
 

ІX. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Цей Договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 
9.3. Все листування, що пов’язане з реалізацією цього Договору, буде вестися Сторонами 
українською мовою. 
9.4. Зміна істотних умов після укладання цього Договору не допускається, окрім випадків, 
встановлених чиним законодавством. Зміна цього Договору вчиняється лише за згодою Сторін 
у письмовій формі і оформляється додатковою угодою до цього Договору. 
9.5. Одностороння відмова Виконавця від виконання цього Договору не допускається.  
9.6. Кожна із Сторін цього Договору також гарантує і підтверджує іншій Стороні, що на 
обробку персональних даних фізичних осіб, які не є Сторонами (представниками Сторін) 
цього Договору, наданих у відповідності з даним Договором, отримано згоду цих фізичних 
осіб на використання їх персональних даних і вони повідомлені про можливість використання 
їх персональних даних. 
 
 
 
                      ХІІІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ         ОТРИМУВАЧ 

 

  



 

АКТ № 

про відшкодування вартості витрат на поховання 
згідно договору №___ від «____»____________20___р. 

 

«____»______________20___р. 

          Ми, які нижче підписалися, від Замовника ____________________________, в особі 
___________________________, що діє на підставі Положення про департамент, від 
Виконавця __________________________, в особі директора ______________________, що 
діє на підставі Статуту, склали цей акт про те, що відповідно до умов договору Комунальне 
підприємство ___________________________________ надало послуги (ПІБ отримувача 
послуг)  з поховання загиблого (померлого) ПІБ за рахунок коштів місцевого бюджету на 
загальну суму _______ (_______) без ПДВ. 
 Відповідно до п.2.2. договору сума, що підлягає до відшкодування за надання послуг з 
поховання становить _______грн. (________) без ПДВ. 
 Претензій щодо виконання умов договору сторони не мають. 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ         ОТРИМУВАЧ 
 


