
 

                                                                                                                   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

25 травня 2022 року  № 98 

 

Про затвердження Порядку проведення  

безкоштовного поховання учасників  

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

та осіб загиблих (померлих) внаслідок  

військових дій 

 

 

 З метою посилення захисту учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, осіб загиблих (померлих) внаслідок військових дій та 

встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту населення  

відповідно до Комплексної програми розвитку соціального захисту населення 

на відповідний рік, затвердженої рішенням сесії Лубенської міської ради (зі 

змінами та доповненнями), керуючись ст.34, ст.59 Закону України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, 

 

виконавчий комітет міської ради     

в и р і ш и в: 

 

 1. Затвердити Порядок проведення безкоштовного поховання учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб загиблих 

(померлих) внаслідок військових дій (додається). 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 27.02.2019 №45  «Про затвердження Порядку 

проведення безкоштовного поховання учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, учасників АТО та ООС». 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Щербак В.О.) забезпечити організацію 

безкоштовного поховання померлих учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 2 категорії та 1 категорії, які не мають статусу особи з 

інвалідністю внаслідок війни та  загиблих, померлих внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 



забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В.   

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету 

25 травня 2022 року № 98 

 

Порядок  

проведення безкоштовного поховання учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та осіб загиблих (померлих) внаслідок 

військових дій 

 

I. Загальні положення 

 

1.1  Цей Порядок регламентує безкоштовне поховання в м.Лубни 

померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 

категорії та 1 категорії, які не мають статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни (далі ліквідатор) та перебувають на обліку в Єдиному Державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги в управлінні 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, та  загиблих, померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України в частині організації поховання і ритуального обслуговування. 

1.2 Порядок розроблений з метою забезпечення постійного фінансування 

витрат на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та  загиблих , померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України за рахунок коштів міського бюджету. 

 



II. Проведення відшкодування витрат на поховання померлих учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб загиблих 

(померлих) внаслідок військових дій 

2.1 Підставою для проведення відшкодування витрат на поховання 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або 

загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України виконавцю волевиявлення або особі, яка здійснює поховання, є 

письмове звернення  особи до управління соціального захисту населення. До 

звернення додаються:  

- копії документів, що підтверджують вартість наданих ритуальних 

послуг;  

- копія документу, що засвідчує  факт поховання учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або особи загиблої (померлої) 

внаслідок військових дій виконавцем волевиявлення або особою, яка 

здійснює поховання;  

- копія свідоцтва про смерть учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС або особи загиблої (померлої) внаслідок військових дій;  

- копія документу, що підтверджує віднесення особи померлого до 

зазначеної категорії;  

- копія паспорту виконавця волевиявлення або особи, яка здійснює 

поховання. 

2.2 Безкоштовно виконавцю волевиявлення або особі, що зобов’язалася 

поховати померлого ліквідатора Чорнобильській АЕС або загиблого, 

померлого внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 

під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 

держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

надаються послуги: 



- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання;  

- доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, 

перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця 

знаходження тіла померлого); 

- надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус 

супроводження); 

- перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 

будинку (квартири), моргу, до місця поховання; 

- організація поховання і проведення ритуалу; 

- надання труни; 

- надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без 

нього); 

- копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, 

опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу). 

2.3 Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 

або особою, яка зобов’язалась поховати померлого. 

2.4 Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення 

безкоштовного поховання, не повинна перевищувати затверджену 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради граничну вартість 

ритуальних послуг, визначених для безоплатного поховання учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 

 

III. Порядок фінансування 

 

3.1 Фінансування видатків на поховання ліквідаторів наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та  загиблих , померлих внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України за Комплексною програмою розвитку соціального захисту населення 

на відповідний календарний рік проводиться за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

3.2 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради є головним розпорядником коштів по 

відшкодуванню витрат на безкоштовне поховання ліквідаторів наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та  загиблих , померлих внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 



проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України. 

3.3 Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради 

надає головному розпоряднику коштів лімітну довідку про бюджетні 

асигнування. 

3.4 Виконавець волевиявлення або особа, яка здійснила поховання  

померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або 

загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України за власні кошти, відкриває рахунок в банківській установі, або надає 

для відшкодування понесених витрат реквізити існуючого рахунку. 

3.5 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради перераховує кошти на рахунок виконавця 

волевиявлення або особи, яка здійснила поховання померлого ліквідатора або 

загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних внаслідок військових дій, під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України на підставі розпорядження начальника управління. 

3.6 Відшкодування витрат на поховання померлого учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або загиблого , померлого внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок 

військових дій, під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 



антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої 

участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час 

безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України також 

здійснюються на основі договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання, укладеного виконавцем волевиявлення або особою, що 

зобов'язалася поховати померлого, з ритуальною службою чи сільським 

головою, шляхом перерахування коштів на рахунок виконавців ритуальних 

послуг. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                    Юлія  БІЛОКІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


