від 29 квітня 2016 року

№ 117-р

Про затвердження Порядку фінансування
витрат на поховання учасників бойових
дій за рахунок коштів обласного бюджету
З метою реалізації законів України «Про поховання та похоронну
справу», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року
№ 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій», з метою реалізації
державної політики у сфері поховання та у зв'язку з підвищенням цін на
ритуальні послуги:
1. Затвердити Порядок фінансування витрат на поховання учасників
бойових дій за рахунок коштів обласного бюджету (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
від 06 жовтня 2005 року № 595-р «Про затвердження надання послуг на
проведення безоплатного похованні померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників
бойових дій та затвердження тарифів на фінансові витрати пов’язані з
похованням»;
від 08 грудня 2015 року № 342-р «Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 06 жовтня 2005 року № 595-р».
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ПОРЯДОК
фінансування витрат на поховання учасників бойових дій
за рахунок коштів обласного бюджету
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків обласного
бюджету, пов’язаних з витратами на проведення безоплатного поховання
померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни відповідно до
статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (далі –
померлі) в частині організації поховання і ритуального обслуговування.
Дія цього Порядку також поширюється на військовослужбовців
(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції,
а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали
безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції в районах її
проведення у порядку, встановленому законодавством.
Проведення поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій,
інвалідів війни та осіб, на яких поширюється дія цього Порядку,
регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного
поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»
(із змінами) та наказом Державного комітету України з питань житловокомунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 «Про
затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про
поховання та похоронну справу».
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2. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення
безоплатного поховання:
організація поховання і проведення ритуалу – 80 грн.;
надання транспортних послуг – 200 грн.;
надання труни – 650 грн.;
надання вінка похоронного з стрічкою (з написом чи без нього) –
120 грн.;
копання могили (викопуванням ручним чи механізованим способом) –
350 грн.
3. Фінансування видатків на поховання або відшкодування витрат на
здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, інвалідів
війни та осіб, на яких поширюється дія цього Порядку, здійснюється у межах
обсягів, затверджених в обласному бюджеті на відповідний рік.
4. Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій на
основі договору-замовлення на організацію та проведення поховання,
укладеного з юридичною особою або ритуальною службою виконавцем
волевиявлення, що зобов’язалась поховати померлого (загиблого) учасника
бойових дій, інваліда війни та особу, на яких поширюється дія цього Порядку,
перераховує кошти на рахунок виконавця, що надав ритуальні послуги на
поховання.
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