
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 лютого 2021 року 
 

Про встановлення розміру 

допомоги на поховання 

 

Відповідно до 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 ст.25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Встановити розмір допомоги на поховання померлої особи з числа 

тих осіб, що зазначені в пункті 1 Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою 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» в розмірі  

2000,0 грн. (дві тисячі гривень). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Лубенської міської 

ради від 13 грудня 2018 року «Про встановлення розміру допомоги на 

поховання». 

3. Організацію виконання рішення покласти на Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської 

ради (директор Сухонос Н.В.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію 

з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про встановлення розміру 

допомоги на поховання» 

 

 Відповідно до п.2 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» Допомога на поховання померлої особи з 

числа тих, що зазначені у пункті 1 цього Порядку, надається за останнім 

місцем її проживання з коштів місцевого  бюджету на підставі заяви, 

паспорта чи іншого документа,  що  посвідчує особу виконавця 

волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, 

та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого 

самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг. 

Рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради №261 від 

23.10.2019 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та предмети на 

ритуальні належності, які надаються КП ВКЛМР «Ритуалсервіс» встановлені  

тарифи на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним 

переліком окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» в т.ч.: 

Копання могили довжиною 2,0 м (викопування могили ручним 

способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування насипу, влітку) – 873,35 грн.; 

 Надання авто катафалку на проведення поховання  «Газель біла» влітку 

– 233,40 грн.; 

 Послуги по перенесенню до 100 кг 2-3 поверх – 1080,37 грн.; 

 Надання труни довжиною 2 метри – 761,89 грн. 

Всього: 2949,01 грн. (станом на 2018 року - 1983,90 грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення     Віктор ЩЕРБАК 
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