
 
УКР АЇН А  

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови райдержадміністрації 

від 5 жовтня 2006 року № 362 
 

 На виконання пункту „в” статті 14  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, і учасників бойових дій” та в зв’язку зі зміною 

вартості товарів та послуг на поховання:  

 

1. Пункт 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 05 жовтня 

2006 року №362 „Про проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”  викласти в наступній 

редакції: 

„Затвердити граничну вартість товарів і послуг на проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і 

інвалідів війни по району відповідно до фінансового нормативу бюджетної 

забезпеченості на здійснення одного поховання учасника бойових дій або 

інваліда війни в сумі 1337,20 грн. (перелік послуг додається)."  

2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 січня 2013 року №5 

„Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 

жовтня 2006 року № 362” вважати таким, що втратило чинність.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Бобошка В.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації   О.Д.Власенко    
 

 

 

05 лютого 2014 року     м. Прилуки         № 45 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

розпорядження голови 

райдержадміністрації  

05 лютого 2014 року № 45 

        

Перелік 

товарів і послуг на проведення безоплатного поховання  

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та  

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників  

бойових дій і інвалідів війни 

 

№  

п\п 

Найменування товарів, послуг  Гранична  

ціна  

послуги в 

грн. 

1. Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з  

написом чи без нього) гранична межа вартості 

80,00  

2. Надання труни гранична межа вартості 330,00  

3. Надання транспортних послуг  

(вартість роботи в радіусі 1 км.):   

                                                        авто катафалк  

                                       автобус супроводження 

 

 

14,72 

13,40 

4. Послуги похоронної бригади (перенесення домовини з 

(до) моргу, з (до) будинку, з (до) авто катафалка, до 

місця поховання; опускання труни з тілом в могилу, 

закопування могили, формування намогильного  

насипу)     

756,00 

5. Доставка предметів похоронної належності (послуга 

надається разом з транспортними послугами (авто 

катафалк) 

- 

 Гранична вартість товарів та послуг* 1337,20 

 

*Загальна сума виплат на здійснення одного поховання учасника бойових 

дій або інваліда війни не повинна перевищувати фінансовий норматив 

бюджетної забезпеченості на 2014 рік - 1337,20 грн. 

 

 

 
 


