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 РІШЕННЯ № 95   

 

14 січня 2020 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання  

жителів територіальної громади 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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 січня 2007 року № 99, враховуючи висновки постійних комісій міської 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту; з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити Порядок надання допомоги на поховання жителів 

територіальної громади, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не 

працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як 

безробітні, додається. 

           2. Виконавчому комітету міської ради керуватись в своїй роботі з 

надання допомоги на поховання цим Порядком. 

 

           3. Вважати таким, що втратило чинність рішення  36 сесії міської ради       

7 скликання від 20 листопада 2017 року № 338 «Про порядок надання 

матеріальної допомоги на поховання громадян міста». 

 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(Олена СЕМЧУК) та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

комісії Микола БОНДАРЕНКО). 

 

 

В.о. міського голови                                                               Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


                                                                               Додаток 

                 до рішення 5 сесії міської ради  

                 8 скликання  

                 14.01.2021 № 95 

     

 

ПОРЯДОК 

 надання допомоги на поховання жителів територіальної громади, які не 

досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на 

службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. 

  

           1. Порядок надання допомоги на поховання жителів територіальної 

громади (далі - Порядок) визначає умови надання допомоги на поховання 

жителів територіальної громади, які не досягли пенсійного віку на момент 

смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі 

зайнятості як безробітні. 

 

           2. Матеріальна допомога надається рішенням виконавчого комітету 

міської ради.            

 

           3. Матеріальна допомога громадянам міської ради надається в межах 

видатків міського бюджету на поточний рік згідно з помісячним розписом.  

 

           4. Підставою для надання допомоги на поховання є заява родичів або 

інших громадянин, які організовували похорони, про надання допомоги на 

поховання. 

 

           5. Допомога на поховання надається на підставі заяви виконавця 

волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого, та 

відповідних документів:      

           1) копії трудової книжки померлої особи; 

           2) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

смерть для отримання допомоги на поховання (оригінал); 

           3) копії свідоцтва про смерть; 

           4) довідки з центру зайнятості про неперебування покійного на обліку як 

безробітного; 

           5) довідки від державного реєстратора про неперебування на обліку 

покійного як підприємця; 

           6) копія ідентифікаційного коду та  паспорта громадянина,  який здійснив 

поховання (заявника); 

           7) довідка з рахунком з банку, на який буде перераховуватись допомога. 

 

           6. Розмір допомоги на поховання становить 2000 гривень. 



           7. Документи на виплату допомоги на поховання приймаються впродовж  

шести місяців після смерті особи. Допомога виплачується у розмірі, 

встановленому на день смерті. 

 

           8. Розмір допомоги на поховання переглядається радою при необхідності, 

але не частіше 1 разу на рік. 

 

           9. На підставі рішення виконкому виплата коштів проводиться головним 

бухгалтером відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я 

виконавчого апарату міської ради через банківські установи шляхом 

перерахування коштів на розрахункові рахунок заявника.  

 

           10. Відповідь заявнику про надання допомоги або про відмову в ній 

надається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

                          

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олеся НАЗАРЕНКО 

 


