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Про безоплатне поховання  
учасників бойових дій 
 
 
  
 
 Керуючись ст. 14 Закону України “Про поховання та похоронну 
справу”, постановою Кабінету Міністрів України від  28.10.2004 № 1445 
“Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі  трудові заслуги 
перед Батьківщиною, і учасників бойових дій”, рішенням обласної ради         
від 18.01.2005 № 28 “Про обласний бюджет на 2005 рік” та з                          
метою організації безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників 
бойових дій:  
 

1. Головам райдержадміністрацій: 
1.1. розробити та затвердити порядки фінансування витрат на 

безоплатне поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, здійснити 
державну реєстрацію порядків в районних управліннях юстиції; 

1.2. доручити управлінням (відділам) економіки райдержадміністрацій  
визначити середню вартість відповідних ритуальних послуг, що склалися у 
районі, згідно з п.5 Порядку проведення безоплатного поховання померлих 
(загиблих)  осіб, які мають особливі заслуги та особливі  трудові заслуги 
перед Батьківщиною, і учасників бойових дій, який затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від  28.10.2004 № 1445; 

1.3. покласти координацію роботи щодо безоплатного поховання 
померлих (загиблих) учасників бойових дій на управління праці та 
соціального захисту населення  райдержадміністрацій (далі - Замовники);  

1.4. визначити на території району суб‘єкти підприємницької 
діяльності з числа тих, що мають дозвіл на надання ритуальних послуг (далі - 
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Виконавці) і забезпечити укладання угод між ними та Замовниками щодо 
безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, 
можливість відшкодування витрат іншим фізичним та юридичним особам, 
які  брали участь у похованні. 
 

2. Рекомендувати  міським головам  міст обласного значення виконати  
п.1 цього розпорядження. 

 
3. Головному фінансовому управлінню та головному управлінню праці 

та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечити 
фінансування видатків із обласного бюджету, спрямованих на безоплатне 
поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій. 
 

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації постійно здійснювати методичне забезпечення та 
координацію дій щодо організації безоплатного поховання померлих 
(загиблих) учасників бойових дій. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Сіна О.Ч.  
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       Ю.А. Артеменко   
 
 
 

 


