
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

06 квітня   2022 року                                  м.Шепетівка                                                       № 77 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення Шепетівської 

громади на 2021-2025 роки      

 

З метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги на 

поховання громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 

громадян, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,  від 9 червня 2021 

року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами,  виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І  Ш И В: 

 

1. Затвердити Порядок фінансування витрат, пов’язаних з наданням одноразової 

матеріальної допомоги на поховання громадян, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян України, які внаслідок бойових дій перебувають 

на території Шепетівської територіальної громади згідно з додатком. 

2. Вважати додаток невід’ємною частиною Комплексної програми соціального захисту 

населення Шепетівської громади на 2021-2025 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Г.Безкоровайну  та начальника управління праці та 

соціального захисту населення Шепетівської міської ради  С.Біласа. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ  
 

 

 

 

 

             

            

                                                

                                         

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від  06.04.2022 №77 

 

 

ПОРЯДОК 
фінансування витрат, пов’язаних з надання одноразової матеріальної допомоги на 

поховання громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах 
та іншим категоріям громадян України, які внаслідок бойових дій перебувають на 

території Шепетівської міської територіальної громади 

 
1. Дія Порядку поширюється на незахищені верстви населення, які постраждали від 

наслідків бойових дій на території України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників 

бойових дій, а також членів їх сімей і дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, 

(далі – пільгові категорії громадян) та сім'ї військовослужбовців, які приймають участь в 

забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно 

до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX. 

2. Фінансування витрат, пов‘язаних з наданням одноразової матеріальної допомоги на 

поховання громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, та інших категорій 

громадян України, які внаслідок бойових дій перебувають на території Шепетівської міської 

територіальної громади, проводиться з бюджету Шепетівської міської ТГ за «Комплексною 

програмою соціального захисту населення на 2021-2025 роки».  

3. Гранична сума витрат, пов‘язаних з похованням затверджується на рівні і в межах: 

літнього періоду – 4953,50 грн., зимового періоду -6290,20 грн. 

4. Особі, яка займається похованням, надається право вибирати види послуг не 

перевищивши межі затвердженої граничної суми витрат. 

5. Ритуальні послуги, які перевищують встановлену граничну суму витрат, 

оплачуються особою, що займається похованням, без відшкодування. 

6. Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» (далі  Виконавець).  

7. Особа, яка займається похованням, звертається до КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство» з приводу укладання відповідного договору-замовлення на 

організацію та проведення поховання. У разі відсутності особи, яка може здійснити 

поховання, відповідний договір-замовлення укладається між КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство» та Шепетівським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

8. Для укладання договору-замовлення необхідно надати такі документи: 

- копію свідоцтва про смерть померлого; 

- довідка про причину смерті; 

9. Договір-замовлення на організацію та проведення поховання укладається в трьох 

примірниках. 

10. Один примірник договору – замовлення, із зазначеними в п.8 цього Порядку  

документами, подається Виконавцем до виконавчого комітету Шепетівської міської ради з 

клопотанням на ім‘я міського голови  про відшкодування витрат, пов’язаних з похованням.  

11. Рішення про фінансування видатків на поховання проводиться розпорядженням 

міського голови. 

12. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансування витрат, 

пов‘язаних з похованням є управління праці та соціального захисту населення  Шепетівської 

міської ради.  

13. Проведення відшкодування коштів за поховання та ведення обліку покладається на 

Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 



14. Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) готує заявку до фінансового управління на виділення необхідних коштів, 

після їх надходження на рахунок територіального центру протягом 3 календарних днів подає 

пакет документів в органи Державного казначейства для подальшого зарахування виділених 

коштів на рахунок КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                                         Наталія БІЛАС 

 

 

 


