УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
п’ята сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 січня 2021 року

м. Деражня

№ 25

Про затвердження «Програми
допомоги на поховання на 2021 рік»
На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про Державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
керуючись статтею 91 Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»,
керуючись рішенням виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 19
травня 2017 року № 33 «Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний
перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Деражнянська
ЖЕК №1», з метою належного поховання громадян, що проживають на
території Деражнянської міської територіальної громади, пропозицій постійних
комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму допомоги на поховання на 2021 рік, що додається.
2. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 28 січня 2021 № 25

ПРОГРАМА
допомоги на поховання на 2021 рік

Деражня -2021

ПАСПОРТ
Програми допомоги на поховання на 2021 рік
1.Ініціатор розроблення
Програми

Відділ праці та соціального Деражнянської міської ради

2. Підстава для виконання
Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування», Закон
України «Про поховання та похоронну справу», Постанови
Кабінетів Міністрів України «Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалася поховати померлого», Порядок утримання
кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193, а
також інші нормативно-правові акти, що приймаються на
виконання законів України

3. Розробник Програми

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради

4. Головний розпорядник
коштів

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради

5. Учасники Програми

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради
Підприємства, громадяни, які здійснювали поховання

6. Строк виконання
Програми

2021 рік

7. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Міський бюджет

8. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми

21,2 тис. грн
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми,
може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського
бюджету впродовж терміну дії Програми.

ПРОГРАМА ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ НА 2021 РІК
1. Загальні положення
Ритуальна справа є однією з найбільш важливих у сфері надання послуг і
стосується інтересів усього населення Деражняської міської територіальної громади.
Правову основу її діяльності становлять Конституція України, Закон України «Про
поховання та похоронну справу», Постанови Кабінетів Міністрів України «Про
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»,
Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193, а також інші нормативно-правові
акти, що приймаються на виконання законів України.
Програма допомоги на поховання померлих громадян Деражняської міської
територіальної громади спрямоване 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;
-надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності;
- надання допомоги на поховання деяким категоріям осіб, виконавцям
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.
2. Мета і напрямки реалізації Програми
Головною метою Програми допомоги на поховання на 2021 рік (далі – Програма)
є забезпечення вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», Постанови
Кабінетів Міністрів України «Про затвердження Порядку надання допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалася поховати померлого».
Основним завданням Програми є:
- забезпечення надання додаткової фінансової допомоги на поховання деяких
категорій осіб.
Джерелом фінансового забезпечення Програми є кошти міського бюджету.
Строки виконання Програми – 2021 рік.
Виконання програмних заходів за рахунок коштів міського бюджету дозволить
дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання громадян.
3. Заходи та напрямки виконання Програми
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання деяких
категорій осіб.
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Деражнянської
міської територіальної громади на 2021 рік, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Порядок та умови надання фінансової допомоги на поховання передбачено
Порядком надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської
ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази,
умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- гарантувати належне поховання померлих одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених
невпізнаних трупів,
- компенсації, надання допомоги на поховання деяким категоріям осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого;
- гідне ставлення до тіла померлого;
- запобігання випадків не поховання померлого.
6. Організація та контроль за виконанням Програми
Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради та постійна
комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності,
прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,
соціального захисту населення, здійснюють контроль за виконанням Програми
допомоги на поховання на 2021 рік та при необхідності вносить пропозиції щодо її
коригування.
Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради щорічно
звітує перед міською радою про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в
засобах масової інформації відомостей про виконання Програми.
Начальник відділу праці та
соціального забезпечення
Деражнянської міської ради

Тетяна КРАВЧЕНКО

Додаток
до Програми
Очікувані результативні показники виконання Програми допомоги на поховання на
2021 рік
в тому числі
планові
Обсяг коштів
показники
№
міського
Назва показника
з/п
бюджету
Одиниця
на одну особу
в рік
виміру
Оформлення договору-замовлення на
1.
грн.
9,68
193,60
організацію на проведення поховання
2. Оформлення свідоцтва про поховання
грн.
8,04
160,80
Середньомісячний розмір одноразової
фінансової допомоги на поховання
деяких категорій осіб:
копання
могили
влітку
(
викопування
могили
ручним
799,80
7998,00
способом, опускання труни з тілом
померлого в могилу, закопування
грн.
могили, формування надмогильного
3. насипу та одноразове прибирання
території біля могили);
копання
могили
взимку
(
викопування
могили
ручним
способом, опускання труни з тілом
1280,96
12809,60
померлого в могилу, закопування
могили, формування надмогильного
грн.
насипу та одноразове прибирання
території біля могили)
Кількість одержувачів одноразової
фінансової допомоги на поховання
осіб.
20
20
деяких категорій осіб
Всього:
21162

Начальник відділу праці та
соціального забезпечення
Деражнянської міської ради

Тетяна КРАВЧЕНКО

