
 
 "Затверджено" 

рішенням Воскресенської селищної ради № 37
        від   08.05. 2019  року

ПРОГРАМА
"Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2019 рік"

І.Вступ

Програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2019
рік"  (далі  Програма)  розроблена  відповідно  до  статті  91  Бюджетного  кодексу
України, статей 8 та 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу" і
спрямована  на  здійснення  діяльності  з  поховання  померлих,  проведення
процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла
померлого та збереження місця поховання.

ІІ. Мета програми
Метою  програми  є  організація  поховання  померлих  одиноких  громадян;

осіб без певного місця  проживання; осіб, від поховання яких відмовилися рідні;
знайдених невпізнаних трупів; у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які
можуть  взяти  на  себе  організацію  поховання  на  території  Воскресенської
селищної ради.

ІІІ. Основні завдання
Основними  завданнями  в  реалізації  заходів  Програми  є  забезпечення

поховання  одиноких  громадян;  осіб  без  певного  місця  проживання;  осіб,  від
поховання яких відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів.

 IV. Фінансування
Фінансування  завдань  та  заходів  Програми  здійснюється  шляхом

передбачення  в  бюджеті    Воскресенської  селищної  ради  видатків  на
фінансування завдань та заходів даної Програми та інших джерел, не заборонених
законодавством.



Заходи та фінансове забезпечення виконання завдань програми
«Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2019 рік»

№з/п Перелік заходів програми Загальна
прогнозована

потреба на 2019
рік

Очікуваний
результат

1. Забезпечення поховання одиноких
громадян; осіб без певного місця 
проживання; осіб, від поховання 
яких відмовилися рідні; знайдених
невпізнаних трупів, а саме:
- послуги автокатафалки;
- вартість труни ( з анатомічним 
пакетом);
- надання могили (механізована 
кнопка), доопрацювання могили 
вручну;
- вартість емальованої таблички;
- доставка одиноких громадян до 
закладів судмедекспертизи.

7927,00 Належне
ставлення до тіла

померлого
громадянина



ПАСПОРТ
програми "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на

2019 рік"

1 Ініціатор розроблення Програми Постійна  комісія  селищної  ради  з
питань  регуляторної  політики,
інвестиційної  діяльності
планування,  бюджету,  фінансів,
економічної  реформи
підприємства,  приватизації  та
власності.

2 Розробник Програми Постійна  комісія  селищної  ради  з
питань  регуляторної  політики,
інвестиційної  діяльності
планування,  бюджету,  фінансів,
економічної  реформи
підприємства,  приватизації  та
власності.

3  Відповідальний виконавець 
Програми

Головний бухгалтер

4 Учасники програми Воскресенська селищна рада
5 Терміни реалізації 2019 р.
6 Перелік бюджетів, які беруть участь у

виконанні програми
Селищний бюджет

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми 
на 2019 рік

7927,00 грн.

8 Мета Програми  Поховання одиноких громадян; 
осіб без певного місця проживання;
осіб, від поховання яких 
відмовилися рідні; знайдених 
невпізнаних трупів на території 
Воскресенської селищної ради

9 Очікуваний результат Належне ставлення до тіла 
померлого громадянина

Селищний голова                                      О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 РІШЕННЯ

від_08 травня 2019 р.  № 37             ХХХІІІ    сесія селищної ради       
смт Воскресенське                            восьмого скликання

Про затвердження Програми "Поховання 
          померлих безрідних та невідомих громадян на 2019 рік"

Відповідно до статті  91  Бюджетного  кодексу України,  статей 8  та  16 Закону
України "Про поховання та похоронну справу", керуючись статтею 26 Закону
України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",враховуючи  рекомендації
постійної  комісії  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації
та власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян 
на 2019 рік"  (додається).



2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                               О.ШАПОВАЛОВ


