
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 23 січня 2018  року                             № 457 

 

Про початок процедури розгляду та 

прийняття рішення виконавчого 

комітету міської ради, як  проекту 

регуляторного акту «Про  розмір 

допомоги на поховання деяких 

категорій осіб» 

 

Враховуючи рішення сесії міської ради №807 від 22.12.2017року «Про 

міський бюджет на 2018рік», керуючись п. 4 ч. А ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року 

№1160-IV, з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів  України від 11.03.2004 року 

№ 308,  відповідно до пункту 2 Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99,  виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого 

комітету міської ради як проекту регуляторного акту наступного змісту: 

  

«Рішення виконавчого комітету міської ради  «Про затвердження 

порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого». 

1. Затвердити порядок надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати 

померлого (додається). 

2..Встановити розмір допомоги в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 

поховання померлих осіб, що зазначені у Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, 



яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007р. №99. 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

4. Відшкодування витрат на поховання проводити за рахунок коштів 

міського бюджету. 

6. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті 

«Бережанське віче» та розмістити на офіційному веб-сайті Бережанської 

міської ради у десятиденний термін після його прийняття та підписання. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П.»  

 

 2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. забезпечити:  

- оприлюднення даного рішення та аналізу регуляторного впливу на 

офіційному сайті міської http://berezhanymrada.qov.ua. ; 

- обговорення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно з 

вимогами чинного законодавства;  

- за результатами проведеної процедури оприлюднення, проект рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради «Про затвердження порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого» та 

аналіз його регуляторного впливу з одержаними пропозиціями та зауваженнями 

від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, надати на розгляд виконавчого 

комітету Бережанської міської ради.  

3. Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради «Про затвердження порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого» та 

аналізу його регуляторного впливу становить 1 (один) місяць з дня їх 

оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова                                                                  В.Я. МУЗИЧКА  

 
       Загнійна І.В. 

      Тиманський О.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету      міської ради   

від 23 січня  2018р.   № 457 

  

ПОРЯДОК 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого 

  

1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась 

поховати  померлого,  що  надається рахунок коштів міського бюджету.  

2.   Порядок  надання  допомоги  на  поховання  застосовується  до  таких 

категорій осіб:  

2.1. Аспіранта,   докторанта,   клінічного   ординатора,   студента   вищого 

навчального закладу 1-ІV рівня акредитації, що навчається за денною формою, 

учня    професійно-технічного    навчального    закладу,    якщо    померлий    не 

утримувався     особою, застрахованою в  системі загальнообов'язкового 

державного  соціального  страхування;  особи,  яка  перебувала  на  утриманні 

зазначених осіб;  

2.2. Дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що 

не   застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми»;  

2.3. Особи,  не  застрахованої  в  системі  загальнообов'язкового  

державного соціального  страхування,  яка  отримувала  на  дитину  допомогу  

відповідно  до Закону  України  «Про державну  допомогу  сім'ям  з  дітьми»  

або Закону  України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам»;  

2.4. Особи,  яка  не  досягла  пенсійного  віку  та  на  момент  смерті  не 

працювала,  не  перебувала  на  службі,  не  зареєстрована  у  центрі  зайнятості  

як безробітна;  

2.5. Особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної  

допомоги  відповідно  до  Закону  України  "Про  державну  соціальну  

допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам".  

3.  Допомога надається за рахунок коштів, передбачених у міському 

бюджеті на поточний рік. 

4. Допомога на поховання надається у розмірі, затвердженому рішенням 

виконавчого комітету Бережанської міської ради, виходячи з коштів 

передбачених міським бюджетом. 

5. Допомога на поховання надається протягом шести місяців після смерті 

особи у розмірі, встановленому на день смерті та виходячи із фінансових 

можливостей міського бюджету.  

6. Допомога  на поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов'язалась поховати померлого, надається  за останнім місцем реєстрації 

померлого  на території міської ради на момент смерті. 



7. Робота, пов’язана з підготовкою документів, проектів рішення 

виконавчого комітету про виділення коштів покладається на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради. 

8. Допомога  на  поховання  не  виплачується  у  разі  смерті  особи,  яка 

перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), 

(крім   випадків,   коли   поховання   здійснюється   виконавцем   волевиявлення 

померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого).  

9. Для  отримання   допомоги   на   поховання   виконавець   волевиявлення 

померлого або особа, яка зобов'язалась поховати померлого, подає до 

виконкому міської ради  наступні документи:  

9.1. Заяву на ім'я міського голови про надання допомоги на поховання;  

9.2. Довідка про смерть;  

9.3. Копію свідоцтва про смерть;  

9.4. Довідку з Пенсійного  фонду  про  наявність  або  відсутність  на  

обліку померлої особи і отримання або неотримання нею пенсії;  

9.5. Довідку з Управління праці та соціального захисту населення про 

наявність або відсутність на обліку померлої особи і отримання нею або 

нетримання допомог;   

9.6. Довідку з центру зайнятості, що померлий не перебував на обліку;  

9.7. Довідку  міської ради, що померлий не працював на момент смерті та 

про місце реєстрації  померлого до дня смерті;  

9.8. Копію паспорта заявника (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою 

про реєстрацію місця проживання);  

9.9. Копію ідентифікаційного номера заявника; 

9.10. Акт обстеження депутата міської ради на предмет встановлення 

особи, яка проводила поховання померлого.  

9.11. Згода на  збір  та  обробку  персональних  даних   

9.12. Довідка з банківської установи про номер рахунку банківської картки 

(копія банківської картки). 

10.Виплата допомоги на поховання здійснюється відділом бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності міської ради згідно рішення виконавчого 

комітету через банківські установи. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                            О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ 

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету 

 міської ради  «Про надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю  волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась 

поховати померлого» 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

шляхом    державного регулювання господарських відносин. 
  

Опис проблеми: 
В 2007 році, відповідно до статті 13 Закону України “Про поховання та 

похоронну справу”, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 31.01 

2007 року № 99   “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов'язалася поховати померлого”, де вказано, що розмір допомоги на 

поховання встановлюється органом місцевого самоврядування виходячи з 

вартості ритуальних послуг. На 01 січня 2018 року розмір допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю  волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалась поховати померлого складав 150 гривень. В зв’язку з 

підвищенням тарифів  на ритуальні послуги виникла необхідність збільшити 

розмір допомоги з метою покриття мінімально необхідних витрат на поховання 

особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради  від 18.10.2016року №155 

затверджено  тарифи  на окремі види ритуальних послуг відповідно до 

необхідного мінімального переліку. 

Зокрема, копання могили (викопування могили ручним способом, 

закривання труни, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання  території 

біля могили) в зимовий період складає: 

- довжина могили 2,4 м  - 680,00 грн. 

- довжина могили 2,0 м - 565,00 грн. 

- довжина могили 1,6 м -  383,00 грн. 

- довжина могили 1,1 м  - 263,00 грн. 

Таким чином, збільшення розміру допомоги не забезпечує повного 

відшкодування витрат на поховання, проте є економічно обґрунтованим на 

мінімальному рівні. 

  

Обґрунтування необхідності розв’язання проблеми за допомогою 

прийняття регуляторного акта. 
  

Діючий розмір допомоги на поховання становить 150 гривень, яких 

недостатньо для того, щоб здійснити поховання деяких категорій осіб, зокрема 

тих. що на день смерті не працювали і не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007 року   № 99 (із змінами)  



передбачено збільшення розміру допомоги, який встановлює орган місцевого 

самоврядування на основі підвищення тарифів на ритуальні послуги. 

  

2. Цілі державного регулювання.   
  

Метою державного регулювання розміру матеріальної допомоги є 

забезпечення відповідності її до економічно обґрунтованих затрат на 

поховання, забезпечення необхідного мінімуму. 

  

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів 

досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.    
  

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо 

залишити попередній розмір без змін, але виникне проблема соціальної 

напруги, так як цих коштів недостатньо навіть на копання ями. 

У разі збільшення розміру допомоги, буде забезпечено мінімальну  

гарантію, передбачену державою для осіб не застрахованих в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в разі смерті. 

                     

  

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 
  

        В разі прийняття регуляторного акта органами місцевого 

самоврядування будуть реалізовані повноваження, надані їм Законом 

України “Про поховання та похоронну справу”, та визначені постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.01 2007 року № 99 (із змінами) “Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 

померлого”. 

  

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта: 
- збільшення цін і тарифів, які не підлягають державному регулюванню; 

Позитивними факторами можуть бути: 
- можливість покриття необхідної частини витрат на поховання виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого. 

  

5. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта. 

  

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне 

відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

Строки відстеження: 

         - базове відстеження – до набирання актом чинності; 

         - повторне відстеження – через рік з дня набирання актом чинності; 



        - періодичне відстеження – здійснюється раз на три роки, починаючи з 

дня виконання заходів повторного відстеження. 

  

6. Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 

  

Термін дії регуляторного акта не обмежено, розмір буде переглядатися 

лише у разі виникнення об’єктивних причин для зміни розміру допомоги. 

  

7. Показники результативності. 
  

Збільшення розміру матеріальної допомоги  дасть можливість забезпечити 

компенсацію виконавцю волевиявлення, який зобов’язався поховати 

померлого, для покриття мінімально необхідних витрат на поховання особи, не 

застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування.  
  
  

 

 

Начальник юридичного відділу  

міської ради                                                                            І.В. ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


