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П О Р Я Д О К  

фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 

поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни за 

рахунок субвенції з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам 

міст обласного значення 

 

1. Порядок фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат 

на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни за рахунок субвенції з обласного бюджету районним бюджетам та 

бюджетам міст обласного значення (далі – Порядок) розроблено відповідно до 

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

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 змі-

нами) та визначає механізм здійснення видатків районних бюджетів та бюд-

жетів міст обласного значення (далі – місцеві бюджети) на здійснення витрат, 
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пов’язаних із похованням померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни за рахунок субвенції з обласного бюджету. 

 

2. Департамент фінансів обласної державної адміністрації за поданням 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

щорічно при формуванні обласного бюджету передбачає субвенцію районним 

та міським (міст обласного значення) бюджетам пропорційно до чисельності 

осіб, які мають право на відповідну пільгу та перебувають на обліку у 

структурних підрозділах з питань соціального захисту населення райдержадмі-

ністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад. 

 

3. Порядок застосовується до учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, які на момент смерті були зареєстровані на території області. 

 

4. Фінансування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій 

і осіб з інвалідністю внаслідок війни, проводиться з відповідних місцевих бюд-

жетів за рахунок субвенції з обласного бюджету. 

 

5. Головним розпорядником субвенції з обласного бюджету місцевим бюд-

жетам є Департамент фінансів обласної державної адміністрації. Розпоряд-

никами субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських (міст обласного значення) рад. 

 

6. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відпо-

відно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверд-

женого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за 

№ 1569/21881. 
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7. Організація поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і 

осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється з урахуванням Необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та Необхідного міні-

мального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального 

обслуговування населення, затверджених наказом Державного комітету Ук-

раїни з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року 

№ 193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону 

України “Про поховання та похоронну справу”, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1110/9709. 

 

8. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 

або особою, яка зобов’язалася здійснити поховання без відповідного відшкоду-

вання. 

 

9. Вартість ритуальних послуг, що відшкодовується за рахунок субвенції 

з обласного бюджету, не повинна перевищувати середню ціну на відповідні 

ритуальні послуги, визначену відповідними райдержадміністраціями та викон-

комами міських (міст обласного значення) рад. 

 

10. Виконавець волевиявлення або особа, яка зобов’язалася поховати 

померлого (далі – Замовник), звертається до сільських (селищних) рад, кому-

нальних підприємств або ритуальної служби (далі – Виконавець) з приводу 

укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання. 

Вибір виконавця ритуальних послуг для поховання померлого учасника 

бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни визначає Замовник. 

Для укладання відповідного договору-замовлення Замовник зобов’язаний 

подати Виконавцю такі документи: 

копію документа, що посвідчує особу Замовника (для фізичних осіб);  
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копію свідоцтва про смерть учасника бойових дій, особи з інвалідністю 

внаслідок війни; 

копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до учас-

ників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

 

11. Договір-замовлення на організацію та проведення поховання укла-

дається у двох примірниках. 

 

12. Один примірник договору-замовлення з документами, зазначеними у 

пункті 10  цього Порядку, подається Виконавцем до структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комі-

тетів міських (міст обласного значення) рад з клопотанням про відшкодування 

витрат з повідомленням банківських реквізитів. 

 

13. Замовник може провести поховання за рахунок власних коштів. 

У цьому разі з метою відшкодування понесених витрат у межах середньої ціни 

на відповідні ритуальні послуги, що склалися у відповідному місті обласного 

значення чи районі, Замовник протягом 6 місяців з дня смерті учасника бойо-

вих дій або особи з інвалідністю внаслідок війни подає структурним підроз-

ділам з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, вико-

навчих комітетів міських (міст обласного значення) рад такі документи: 

заяву на проведення відшкодування витрат на поховання; 

копію документа, що посвідчує особу Замовника (для фізичних осіб);  

копію свідоцтва про смерть учасника бойових дій, особи з інвалідністю 

внаслідок війни; 

розрахунково-грошові документи (видаткова накладна, прибутковий ка-

совий ордер, товарний чек), що підтверджують вартість ритуальних послуг; 

копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до 

учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни; 
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копію документа, що засвідчує факт поховання померлого (загиблого) 

учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни Замовником. 

 

14. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення рай-

держадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад: 

 

1) щомісяця, не пізніше 25 числа, приймають рішення щодо відшкоду-

вання витрат на поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни і складають реєстр договорів-замовлень на організацію та проведення 

поховання (додаток 1) та реєстр відшкодування витрат, понесених на поховання 

учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни (додаток 2); 

 

2) щомісячно здійснюють відшкодування за організацію та проведення 

поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни через органи Державної казначейської служби України: 

із Виконавцем – шляхом відшкодування коштів на розрахунковий ра-

хунок Виконавця на підставі реєстру договорів-замовлень на організацію та 

проведення поховання; 

із Замовником – шляхом відшкодування витрат через поштові перекази 

або на особовий рахунок Замовника в установі банку на підставі реєстру 

відшкодування витрат, понесених на поховання учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 

 

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення рай-

держадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад 

до 10 числа останнього місяця кварталу подають Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації дані про обсяги фактичних 

витрат за місяцями на проведення безоплатного поховання учасників бойових 

дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, кількість здійснених відшкодувань та 
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обґрунтовані пропозиції щодо необхідності внесення змін до плану асигнувань 

з поданням підтверджуючих документів. 

 

16. Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється головним розпо-

рядником коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського 

обліку. 

 

17. Суми невикористаної за призначенням протягом бюджетного року 

субвенції перераховуються органами Державної казначейської служби України 

до обласного бюджету в передостанній день бюджетного року в установленому 

порядку. 

 

 

Заступник керівника  

апарату адміністрації              Андрій ДИКИЙ 


