
                                                               
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 
 

15 вересня  2021 року                        Деражня                                              № 18 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28                                       

січня 2021 р. №25 «Про затвердження  Програми 

допомоги на поховання на 2021 рік» 

       

   Керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в    

Україні», ст. 16 «Про поховання та похорону справу»   міська рада 

  
ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                     
 

1. Внести зміни до «Програми  допомоги на поховання на 2021 рік» : 

Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту: 

- поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів на території Деражнянської міської ради. 

Розділ 3  викласти у новій редакції: 

Заходи та напрямки виконання Програми 

-забезпечення надання  одноразової фінансової допомоги на поховання 

деяких категорій осіб: 

-поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні,  знайдених 

невпізнаних трупів. 

 

2. Доповнити Програму розділом 3.1: 

3.1 Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних 

трупів проводиться комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» 

(виконавець послуг). Виконавець послуг, відповідно до вимог чинного в 

Україні законодавства, організовує проведення поховання померлих одиноких 

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

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів. Підтверджуючі документи 

для оплати за надані послуги (накладні, фіскальні чеки, тощо) щодо придбання  

 

 



 

 

 

предметів ритуальної належності для надання такого виду послуг, надає відділу 

праці та соціального захисту населення Деражнянської міської ради. 

Комунальне підприємство «Деражнянська ЖЕК №1» для  здійснення 

поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання,  

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надає 

мінімальний перелік послуг, встановлений законодавством, а також 

• транспортні послуги для перевезення тіла померлого; 

• придбання труни; 

• придбання одягу та взуття для померлого; 

• придбання надмогильного хреста (дерев’яного) з табличкою 

(пластиковою).   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань  

регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення (голова комісії Микола  ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 
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