
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про визначення середньої ціни ритуальних послуг для 

відшкодування витрат на поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни 

13 грудня 2019 року Старокостянтинів   № 369 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня              

2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

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

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 17 вересня 2019 року № 677/2019-р «Про 

затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування 

витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни за рахунок субвенції з обласного бюджету районним бюджетам 

та бюджетам міст обласного значення», листа Хмельницької обласної 

державної адміністрації, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської 

ради 23 квітня 2019 року за № 70/27-17-2076/2019, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити середню ціну ритуальних послуг для відшкодування витрат 

на поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни в сумі 2631 (дві тисячі шістсот тридцять одна) грн 

00 коп., а саме: труна – 900 (дев’ятсот) грн 00 коп., авто катафалк – 295 (двісті 

дев’яносто п’ять) грн 00 коп., автобус – 700 (сімсот) грн 00 коп., вінок 

похоронний з траурною стрічкою – 90 (дев’яносто) грн 00 коп., копання могили 

– 646 (шістсот сорок шість) грн 00 коп. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12 лютого 2015 року № 31 «Про визначення середньої ціни 
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ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни». 

 

 

 

Міський голова                             підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 
 

 


