
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2021 року №7

Про встановлення розміру допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалась поховати померлого

Керуючись статтями 8, 13 Закону України «Про поховання та
похоронну справу», Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка
зобов’язалась поховати померлого», статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій з
питань соціального захисту, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та
спорту, освіти, культури, з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок надання допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого
(додається).

2. Встановити з 01.02.2021 року розмір допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалась поховати померлого в розмірі 2000 (дві
тисячі грн).

3. Відділу соціального захисту (Науменко Т.Б.) забезпечити
розміщення даного рішення на офіційному веб-сайті Гребінківської
міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Трипуза Я.О.

Міський голова В. Колісніченко



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 22.01.2021 року №7

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася

поховати померлого

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб, виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого (далі – Положення) розроблено на виконання 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».
1.2. Положення визначає механізм надання допомоги на поховання
померлого (померлої):

- аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого
навчального закладу І-ІV рівня акредитації, що навчається за денною
формою, учня професійно - технічного навчального закладу, якщо померлий
не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні
зазначених осіб;.

- дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що
не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

- особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам»;

- особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не
працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як
безробітна;

- особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної
допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію та інвалідам».
1.3. Допомога на поховання зазначених осіб надається за останнім місцем
реєстрації померлого з коштів бюджету Гребінківської міської
територіальної громади.



1.4. Підставою щодо надання допомоги є заява виконавця волевиявлення
померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого до
Гребінківської міської ради.
Розділ 2. Порядок надання допомоги
2.1. Для розгляду питання про виділення допомоги до міської ради
обов’язково надаються наступні документи:
- особиста заява, паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця
волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого;
- копія індивідуального податкового номера заявника;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для
отримання допомоги на поховання;
- копія свідоцтва про смерть;
- довідка з центру зайнятості про те, що померлий не перебував на обліку на
момент смерті;
-довідка з місця реєстрації померлої особи з підтвердженням факту її
проживання на території Гребінківської міської територіальної громади до
дня смерті;
-заява з банківської установи про виплату грошової допомоги.
2.2. У разі необхідності міська рада має право запропонувати виконавцю
волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого надати
додаткові документи, які підтверджують належність померлої особи до
категорій осіб визначених пунктом 1.2. Положення та перевіряти
достовірність інформації, наданої особою, яка звернулася по допомогу.
2.3. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку,
збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».
2.4. Допомога на поховання надається у розмірі, затвердженому рішенням
виконавчого комітету Гребінківської міської ради, виходячи з вартості
ритуальних послуг.
2.5. Допомога на поховання надається протягом шести місяців після смерті
особи у розмірі, встановленому на день смерті.
Розділ 3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги
3.1. Робота, пов’язана з підготовкою документів, розпоряджень міського
голови про виділення коштів покладається на головного спеціаліста відділу
соціального захисту міської ради.
3.2. Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом
30 календарних днів.
3.3. Допомога на поховання надається згідно розпорядження міського голови
протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день
смерті.
Розділ 4. Заключні положення
4.1. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка
перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі
(закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем



волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати
померлого).
4.2. Головним розпорядником коштів бюджету Гребінківської міської
територіальної громади є виконавчий комітет міської ради (далі – головний
розпорядник коштів), який перераховує зазначені кошти виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
4.3. Виплата допомоги на поховання здійснюється головним розпорядником
коштів шляхом перерахування коштів на особистий рахунок виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого
(заявника) в установі Полтавське обласне управління АТ “Ощадбанк”, ПГРУ
ПАТ КБ “Приватбанк”, АТ “Полтава-банк” або по відомості в АТ “Полтава-
банк”.
4.4. Контроль за виплатою допомоги покладається на відділ бухгалтерського
обліку та звітності міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету Я.Трипуз
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