
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 481 
 

Про Програму «Поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та 

безрідних громадян на 2022-2024 роки» 

 

З метою врегулювання питань щодо поховань окремих верств населення, 

відповідно до Закон України «Про поховання та похоронну справу», керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Програму Поховання військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки, що 

додається. 

2. Затвердити Порядок організації поховання померлих військовослужбовців, 

які загинули (померли) під час проходження військової служби, 

внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-

2024 роки, що додається. 

3. Затвердити Порядок фінансування витрат на поховання 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби. 

4. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику голови 

Валерію БАБИЧУ. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від 12 травня 2022 року № 481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих 

та безрідних громадян на 2022-2024 роки» 



ЗМІСТ 

  

  Назва розділу   

1.   Паспорт Програми   

2.   Загальна частина   

3.   Характеристика програми та мета   

4.   Основні завдання програми.   

5.   Фінансове забезпечення Програми.   

6.   Очікувані результати від реалізації Програми   

7.   Контроль за  виконанням Програми.   

  

Додатки до Програми 

Додаток 1. Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками 

Додаток 2. Розрахунок вартості послуги.  
 



  

ПАСПОРТ 

програми  «Поховання військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки» 
 

1. 
Програма 

затверджена: 
 

«Поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження 

військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та безрідних 

громадян на 2022-2024 роки» 

2. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Бережанська міська рада 

3. Підстава 
Закон України «Про поховання та 

похоронну справу» 

4. Розробник програми Бережанська міська рада 

5. 
Співрозробники 

програми 

Перший відділ Тернопільського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

6. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет  Бережанської 

міської ради 

7. 
Терміни реалізації 

програми 
2022-2024 роки 

8. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм ) 

Місцевий бюджет 

9. 

Загальний 

(прогнозний) обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

усього, 

у тому числі: 

2022 рік - 50 000 грн. 

2023 рік - 50 000 грн. 

2024 рік - 50 000 грн. 

кошти бюджету 

місцевого 

самоврядування 

2022 рік - 50 000 грн. 

2023 рік - 50 000 грн. 

2024 рік - 50 000 грн. 

Основні джерела 

фінансування 

програми 

Реалізація програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади. Крім того, 

прогнозується залучення коштів за рахунок 

інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 



 2.Загальна частина 

Програма Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та 

безрідних громадян на 2022-2024 роки (далі-Програма) визначає порядок 

використання коштів, виділених з місцевого бюджету на перепоховання та 

поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до Закону України 

«Про поховання та похоронну справу». 

Відповідно до статей 14, 16 Закону України „Про поховання та похоронну 

справу” поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок 

коштів відповідних місцевих бюджетів. 
 

3.Характеристика програми та мета 
Головною метою Програми є забезпечення вимог статей 14, 16 Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», а саме перепоховання та 

поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби, внутрішньо переміщених осіб, померлих одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів. 

Виконання програмних заходів за рахунок коштів місцевого бюджету 

дозволить дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких громадян, та тих, від 

поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів. 
  

4.Основні завдання програми. 

Програма спрямована на: 

 забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) 

померлого; 

 забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно 

до їх волевиявлення, якщо таке є; 

 створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, 

утримання і збереження місць поховань; 

 організацію і проведення поховань померлих або загиблих. 
  

5. Фінансове забезпечення Програми. 
Програма розрахована на 2022-2024 роки. Виконання заходів Програми 

відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить: на 2022 рік- 50 000 

грн., у т.ч. видатки місцевого бюджету – 50 000 грн., на 2023 рік- 50 000 грн., у 

т.ч. видатки місцевого бюджету – 50 000 грн., на 2024 рік- 50 000 грн., у т.ч. 



видатки місцевого бюджету – 50 000 грн., (додаток 1) відповідно до розрахунків 

послуг (додаток 2). 

Фінансування заходів Програми уточнюється в процесі формування 

місцевого  бюджету на відповідний рік. 

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми 

Очікуваним результатом від реалізації Програми є: 

- дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості 

непоховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) 

під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених 

осіб, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів; 

- створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх 

раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, місця проживання, мовних або інших 

ознак; 

- гідне ставлення до тіла померлого; 

- унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян; 

- забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких 

громадян. 
  

7.Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник 

бюджетних коштів – Бережанська міська рада. 
  
  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради         Петро ГОНЧАР 
 

 



 
  

 Додаток 1 

до Програми 
  

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками 
                                                                                                                            гривень 

№ 

з/п 
Захід 

Обсяги фінансування (місцевий бюджет), грн.  
Усього, 

грн 

2022 рік. 2023 рік. 2024 рік.  

1. 

Поховання військовослужбовців, 

які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, 

внутрішньо переміщених осіб, 

невідомих, безрідних (згідно з 

Законом України "Про поховання 

та похоронну справу") 

50 000 50 000 50 000 150 000 

  
  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                          Петро ГОНЧАР 
 



Додаток 2 

до Програми 

  

Розрахунок вартості поховання 

 

Назва послуги Вартість  (грн.) 

Труна  

Транспортування до місця поховання  

подушка, похоронне покривало, санітарний (патолого-

анатомічний) мішок (за  потреби), надгробний хрест, 

транспортувальний  ящик  (за потреби), ритуальний вінок, 

державний прапор (за потреби), одяг (за потреби). 

 

                         Всього  

  
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                          Петро ГОНЧАР 
 

 



 Порядок  

організації поховання померлих військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, внутрішньо 

переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки  
 

1. Цей Порядок розроблений з метою врегулювання процедури поховання: 

- військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби; 

- померлих внутрішньо переміщених осіб; 

- померлих одиноких громадян ; 

- померлих осіб без певного місця проживання ; 

- померлих громадян, від поховання яких відмовилися рідні ; 

- знайдених невпізнаних трупів. 

Забезпечення їх права на захоронення їхнього тіла та запобігання випадкам 

не поховання тіл померлих осіб. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні , наведеному у Законі 

України «Про поховання та похоронну справу» , Законі України « Про 

державну соціальну допомогу особам , які не мають права на пенсію , та 

інвалідам» , Законі України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей»: 

- поховання померлого – комплекс заходів і обрядових дій, які 

здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом 

або урни з прахом в могилу відповідно до звичаю та традицій, що не 

суперечать законодавству; 

- предмети ритуальної належності – вироби, що є атрибутами 

поховання та облаштування могили ; 

- ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та 

облаштуванням місця поховання. 

3. Дія цього Порядку розповсюджується на випадки смерті 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження 

військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких громадян, осіб 

без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися 

рідні, у разі її настання на території Бережанської міської територіальної 

громади, а також виявлення невпізнаних трупів на зазначеній території. 

4. У разі смерті осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку , їх тіла за 

необхідності доставляються до судово-медичного експерта для 

встановлення причин смерті (при необхідності) або зберігання. 

5. Огляд тіл померлих осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку (дії 

працівників закладів охорони здоров’я,  уповноважених працівників 

органів та підрозділів Національної поліції, органів прокуратури) 

визначені Порядком взаємодії між органами та підрозділами Національної 

поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при 

встановленні факту смерті людини, затвердженим наказом Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Генеральної прокуратури України від 29.09.2017  № 807/1193/279.  



6. Доставка тіл померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, смерть 

яких настала, забезпечується надавачем послуг. 

7. Встановлення причин смерті шляхом судово - медичної експертизи та 

патологоанатомічного розтину здійснюється відповідно до Правил 

проведення судово - медичної експертизи ( досліджень ) трупів в бюро 

судово - медичної експертизи , затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 січня 1995 року № 6 , зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року за № 257/793. 

8. Внутрішньо переміщені особі, одинокі громадяни , особи без певного 

місця проживання , громадяни від поховання яких відмовилися рідні , 

смерть яких настала в лікувальному закладі, підлягають судово-медичній 

експертизі за постановою правоохоронних органів. Організація доставки 

цих тіл до відділу судово – медичної експертизи покладається на надавача 

послуг . 

9. Обов’язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи 

підлягають тіла померлих людей: 

- з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть; 

- смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах;  

смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;  

- особа яких не встановлено. 

10. Транспортування тіла померлої людини з ознаками насильницької смерті 

чи підозри на таку до судово-медичного експерта здійснюється в 

установленому законодавством порядку обов’язково в супроводі 

працівника поліції. 

11. Реєстрація смерті осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку , здійснюється 

у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану». 

12. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

Бережанської міської ради . 

13. Організація поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від 

поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі 

відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе 

організацію поховання, покладається на ритуальні служби  згідно з 

замовленням медичного закладу чи виконавчого комітету міської ради . 

14. Поховання певних категорій померлих зазначених в п.1 Порядку осіб 

здійснюється згідно з повідомленням органів внутрішніх справ та на 

підставі укладеного між надавачем послуг та Бережанської міської радою 

договору-замовлення на організацію та проведення поховання на підставі 

свідоцтва про смерть за наявності : 

- письмового дозволу прокурора у разі наявності підстав вважати , що 

смерть особи має насильницький характер , після проведення судово – 



медичної експертизи трупа , проведеної за постановою слідчого чи 

прокурора ; 

- висновку правоохоронних органів у разі смерті людини за місцем її 

проживання без ознак насильницької смерті чи підозри на таку . 

15. Організація поховання осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, 

здійснюється відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих 

видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань, житлово-комунального господарства від 19 листопада 

2003 року № 193 згідно з цінами, що діють на момент оформлення 

договору-замовлення про їх надання. 

16. Для проведення таких дій виконавчий комітет Бережанської міської ради 

укладає договір з надавачем послуг, який здійснює організацію поховання 

померлих і надання ритуальних послуг на відповідній території. 

17. Предметом такого договору буде надання похоронних та суміжних 

послуг.  

18. У разі поховання померлих осіб , вказаних в п. 1 цього Порядку , ритуальні 

служби надають послуги згідно Необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного 

комітету з питань житлово- комунального господарства від 19.11.2003 

року №193. 

19. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, 

здійснюється відповідно до статей 14, 16 Закону України « Про поховання 

та похоронну справу» - за рахунок коштів місцевого бюджету 

Бережанської міської ради. 

20. Для поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна 

ділянка під поховання. 

21. Поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, одиноких 

громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів здійснюється з дотриманням 

вимог санітарно-епідеміологічного законодавства. 

22. Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо 

небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством 

України. 

23. Забороняється перевозити у відкритих трунах і завозити додому трупи 

померлих від особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, натуральна 

віспа, сибірка і т.д ), а також коли є заборона лікаря паталого-анатома або 

інших медичних закладів. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        Петро ГОНЧАР 



 

Порядок 

 фінансування витрат на поховання військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби. 

 

 
1. Порядок фінансування витрат на поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження військової служби (далі – 

Порядок) розроблено відповідно до законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поховання та похоронну 

справу». 

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків на фінансування витрат на 

безоплатне поховання за рахунок коштів бюджету Бережанської міської 

територіальної громади.  

3. Порядок застосовується щодо військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, які на момент смерті 

проживали на території Бережанської міської територіальної громади та 

загинули під час військової агресії Російської Федерації проти України у 

2022 році.  

4. Фінансування витрат на безоплатне поховання здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету у межах обсягів, затверджених на відповідний 

бюджетний рік за ТПКВК МБ 3242 “Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення”.  

5. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету щодо фінансування 

витрат на безоплатне поховання є  Бережанська міська рада. 

6. Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється з 

урахуванням необхідного мінімального переліку вимог, затвердженого 

Держжитлокомунгоспом України. 

7. Виконавцем ритуальних послуг може бути Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар» або суб’єкт господарювання інших форм 

власності. Виконавець волевиявлення або особа, яка зобов’язалась 

здійснити таке поховання самостійно визначає виконавця ритуальних 

послуг. 

Для оформлення безоплатного поховання виконавець волевиявлення 

або особа, яка зобов’язалась здійснити поховання, надає виконавцю 

поховання наступні документи: 

- заяву; 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів 

цивільного стану; 

- довідка про смерть під час проходження військової служби . 

8. Безоплатно надаються:  

- транспорт (один автокатафалк);  

- труна; 

- труна оцинкована (за потреби); 



- подушка; 

- похоронне  покривало; 

- санітарний (патолого-анатомічний) мішок (за потреби); 

- надгробний хрест; 

- транспортувальний  ящик  (за потреби); 

- ритуальний вінок;  

- надання урни (у разі необхідності); 

- державний прапор, який після поховання передається близьким 

родичам загиблого (померлого. 

9. Вартість ритуальних витрат, визначених для забезпечення безоплатного 

поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників 

бойових дій не повинна перевищувати середню ціну на відповідні 

ритуальні послуги на території населених пунктів Бережанської міської 

територіальної громади, яка визначається на підставі моніторингу та 

затверджується рішенням виконавчого комітету Бережанської міської 

ради.  

10. За рахунок бюджету Бережанської міської територіальної громади ради 

може надаватися матеріальна допомога на поховання військовослужбовців, 

які загинули (померли) під час проходження військової служби в обсягах, 

що не перевищують вартість ритуальних витрат суму визначену відповідно 

до пункту 9 цього Порядку. У разі відшкодування витрат на здійснене 

поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час 

проходження військової служби за рахунок коштів грошова компенсація 

витрат проводиться виконавцеві волевиявлення або особі, яка здійснила 

таке поховання самостійно, за розрахунковими документами, засвідченими 

в установленому законодавством порядку.  

11. Додаткові ритуальні видатки оплачуються виконавцем волевиявлення або 

особою, яка зобов’язалась здійснити поховання, без відповідного 

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

12. Виконавець поховання (Бережанське міське комунальне підприємство 

«Господар») подає головному розпоряднику бюджетних коштів копію 

договору-замовлення на здійснення поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження військової служби, 

підтвердженого виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов’язалась 

здійснити поховання та копії документів, зазначених у пункті 7 цього 

Порядку. 

13. Головний розпорядник бюджетних коштів подають дані про обсяги 

фактичних витрат на проведення безоплатного поховання або 

відшкодування витрат на здійснене поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження військової служби «Фінансовому 

управлінню» Бережанської міської ради.  

14. «Фінансове управління» Бережанської міської ради ради протягом 5 

робочих днів після отримання заявки на фінансування передає органам 

Державної казначейської служби України у Тернопільській області 



платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки головних 

розпорядників. 

15. Головні розпорядники коштів у п’ятиденний термін після отримання 

коштів здійснюють розрахунки з виконавцями поховання шляхом 

перерахування коштів на їх рахунки із урахуванням положень Закону 

України “Про публічні закупівлі”. Головний розпорядник бюджетних 

коштів несе персональну відповідальність за ефективне та цільове 

використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства. 

16. Виплата матеріальної допомоги на поховання фізичній особі, що 

зобов’язалася поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під 

час проходження військової служби проводиться через поштові відділення 

зв’язку за місцем її проживання або через установу банку шляхом 

перерахування коштів на особовий рахунок згідно поданої заяви. 

17. Оперативний та бухгалтерський облік використання коштів здійснюється 

головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до порядку 

організації бухгалтерського обліку. 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        Петро ГОНЧАР 


