
 
 
 

 
 
 
 
 
Про затвердження Порядку  

фінансування витрат на похо-

вання або відшкодування ви-

трат на здійснене поховання 

учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

за рахунок субвенції з облас-

ного бюджету районним бюд-

жетам та бюджетам міст об-

ласного значення 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-

страції”, статті 14 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 “Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиб-

лих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Бать-

ківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни” (зі 
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змінами), з метою проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни:  

 

1. Затвердити Порядок фінансування витрат на поховання або відшкоду-

вання витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з інвалід-

ністю внаслідок війни за рахунок субвенції з обласного бюджету районним 

бюджетам та бюджетам міст обласного значення, що додається. 

 

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) 

рад визначити середню ціну ритуальних послуг, передбачених у підпункті 2 

пункту 3 Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьків-

щиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затверд-

женого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року 

№ 1445. 

 

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити своєчасне 

перерахування субвенції з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам 

міст обласного значення згідно з помісячним розписом. 

 

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

постійно здійснювати методичне забезпечення та координацію дій щодо органі-

зації безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб 

з інвалідністю внаслідок війни. 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 24 грудня 2009 року № 472/2009-р “Про  затверд-

ження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат 

на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни за рахунок 

субвенції з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам міст облас-
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ного значення”, зареєстроване у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій 

області 30 грудня 2009 року за № 133/1463. 

 

6. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Го-

ловному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, з мо-

менту його оприлюднення. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


