
         
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  01 жовтня  2020  року          м. Чернігів №    432  

Про затвердження Порядку фінансування витрат 
на безоплатне поховання та відшкодування витрат 
за здійснене поховання учасників бойових дій, 
постраждалих учасників Революції Гідності і осіб 
з інвалідністю внаслідок війни

Відповідно до статей 30, 34, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про поховання та похоронну 
справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 
«Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 
Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», з метою визначення механізму 
фінансування витрат на безоплатне поховання та відшкодування витрат за 
здійснене поховання, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок фінансування витрат на безоплатне поховання та 
відшкодування витрат за здійснене поховання учасників бойових дій, 
постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни 
та  викласти його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 07 лютого        
2013 року № 24 «Про затвердження Порядку фінансування витрат на безоплатне 
поховання та відшкодування витрат за здійснене поховання померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
учасників бойових дій, інвалідів війни» вважати таким, що втратив чинність.

3. Пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 07 лютого        
2013 року № 24 «Про затвердження Порядку фінансування витрат на безоплатне 



поховання та відшкодування витрат за здійснене поховання померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
учасників бойових дій, інвалідів війни» викласти у такій редакції:

«2. Ритуальною службою, яка надає мінімальний перелік ритуальних послуг 
для організації проведення безоплатного поховання учасників бойових дій, 
постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
визначити комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування» Чернігівської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Хольченкову Н. М.

Заступник міського голови О. ЛОМАКО

Секретар міської ради Н. ХОЛЬЧЕНКОВА


