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І. ПАСПОРТ 

Програми відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Департамент соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і 

назва 

нормативних 

документів про 

необхідність 

розроблення 

Програми 

постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 

1445 «Про затвердження Порядку проведення   

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» 

3. Розробник 

Програми 

Департамент соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники 

Програми 

___ 

5. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Департамент соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 

6. Учасники 

Програми 

Департамент соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 

7. Термін реалізації 

Програми 

2021 – 2025 роки 

7.1 Етапи виконання 

Програми 

I етап II етап 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

8. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми, 
 

всього, тис. грн 

630,4 700,0 770,0 770,0 770,0 

3640,4 

коштів обласного 

бюджету, тис. грн 

3640,4 

9. Джерело 

фінансування 

Програми 

Обласний бюджет 
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ІІ. Загальна характеристика Програми 

Програму відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки (далі – 

Програма) розроблено на виконання завдань, визначених постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку 

проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни». 

З метою відшкодування витрат з поховання учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності є 

потреба в прийнятті Програми, якою необхідно визначити механізм здійснення 

видатків обласного бюджету на зазначені цілі. 

Програма містить 7 розділів з інформацією про визначення проблеми та 

мети, на розв’язання якої спрямовано Програму, обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, основні завдання, заходи та терміни виконання 

Програми, а також контроль за її виконанням. 

У додатках до Програми міститься інформація про: ресурсне забезпечення 

Програми (додаток 1); напрями діяльності та заходи Програми (додаток 2); 

Порядок відшкодування витрат на здійснене поховання загиблих (померлих) 

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни (додаток 3). 
  

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму 

Останні 10 років видатки на відшкодування витрат з поховання загиблих 

(померлих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни 

здійснювалось за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам. 

У 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету відшкодовано витрат за 

безоплатне поховання 288 померлих осіб з числа учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 

Станом на 01.04.2021 р. в області проживає 16,5 тис. учасників бойових дій, 

5,5 тис. осіб з інвалідністю внаслідок війни.  

Фінансова підтримка осіб, які втратили близьких людей, котрі за життя 

мали відповідний статус, є вкрай актуальною, важливість цієї Програми 

зумовлена необхідністю забезпечення фінансової підтримки цих осіб і надалі 

шляхом відшкодування витрат з поховання.  
 

IV. Мета та пріоритетні напрямки діяльності Програми 

Метою Програми є забезпечення фінансової підтримки осіб, які поховали 

загиблих (померлих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

Напрямками діяльності Програми є відшкодування витрат з поховання 

загиблих (померлих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 
 



 5 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

З метою вшанування пам’яті загиблих (померлих) учасників бойових дій, 

осіб з інвалідністю, постраждалих учасників Революції Гідності, в рамках дії 

Програми особі, яка поховала померлого (загиблого) учасника бойових дій, 

постраждалого учасника Революції Гідності або особу з інвалідністю внаслідок 

війни, передбачено відшкодування витрат з поховання.  

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем виступає 

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, 

який буде здійснювати виплату цієї допомоги через обласний центр по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат в установленому порядку (додаток 3). 

Допомога виплачується через особові рахунки, відкриті в банківських установах.  

Фінансування напрямів діяльності та заходів Програми буде здійснюватися 

за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 1), передбачених головному 

розпоряднику коштів, який визначений виконавцем напрямів діяльності та 

заходів, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 

проєкту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням реальних 

фінансових можливостей. 

Програма буде виконуватись у два етапи протягом 2021-2025 років, 

перший етап протягом 2021-2023 років, другий етап – 2024-2025 років. 

Орієнований обсяг фінансування Програми складає 3640,4 тис. гривень. 
 

VI. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Завданням Програми є надання фінансової підтримки особі, яка поховала 

померлого (загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника 

Революції Гідності або особу з інвалідністю внаслідок війни шляхом 

відшкодування витрат з поховання.  
 

VІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми та за 

використанням коштів з обласного бюджету здійснюється Департаментом 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації щороку до 15 лютого готує та подає обласній державній 

адміністрації та обласній раді узагальнений звіт про стан виконання завдань та 

заходів Програми і використання бюджетних коштів. 

 

 

В.о. директора Департаменту 

соціального захисту населення  

обласної державної адміністрації     Інна СНЕГЕРЬОВА 



Додаток 1 

до Програми відшкодування витрат з 

поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни,  

у Чернігівській області  

на 2021-2025 роки 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни,  

у Чернігівській області на 2021-2025 роки 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

Програми 
І ІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, всього 630,4 700,0 770,0 770,0 770,0 3640,4 

у тому числі:       

обласний бюджет 630,4 700,0 770,0 770,0 770,0 3640,4 

 

 

В.о. директора Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                    Інна СНЕГЕРЬОВА 



Додаток 2 

до Програми відшкодування витрат з 

поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни,  

у Чернігівській області  

на 2021-2025 роки 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн, 

у тому числі  

по роках: 

Очікуваний результат 

1 Поховання 

померлих 

(загиблих) 

учасників 

бойових дій, 

постраждалих 

учасників 

Революції 

Гідності, осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

Відшкодування 

витрат з поховання 

померлих (загиблих) 

учасників бойових 

дій, постраждалих 

учасників Революції 

Гідності, осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

2021-

2025 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Усього 3640,4 у т.ч  Відшкодовано витрати 

з поховання загиблих 

(померлих) учасників 

бойових дій, 

постраждалих 

учасників Революції 

Гідності, осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни, у наступних 

періодах – за потребою. 

І  

етап 

2021 630,4 

2022 700,0 

2023 770,0 

ІІ 

етап 

2024 770,0 

2025 770,0 

 

В.о. директора Департаменту 

соціального захисту населення  

обласної державної адміністрації           Інна СНЕГЕРЬОВА 



Додаток 3 

до Програми відшкодування витрат з 

поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни,  

у Чернігівській області  

на 2021-2025 роки  
 

ПОРЯДОК 
відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни  
 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків обласного бюджету 

для відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових 

дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, які були зареєстровані або проживали на час смерті в 

Чернігівській області (далі – Порядок). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального 

захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент). 

Розпорядником коштів нижчого рівня є обласний центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат (далі – Центр). 

3. Відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, 

передбачених Департаменту за відповідною бюджетною програмою.  

4. Особі, яка поховала померлого (загиблого) учасника бойових дій, 

постраждалого учасника Революції Гідності або особу з інвалідністю внаслідок 

війни, відшкодовуються витрати за надані послуги, що передбачені частиною 

другою пункту 3 Порядку проведення безоплатного поховання померлих 

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

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445.  

5. Вартість ритуальних послуг, визначених для відшкодування витрат з 

поховання, не повинна перевищувати середню ціну на відповідні ритуальні 

послуги, що склалася у відповідному районі, місті обласного значення.  

6. Додаткові ритуальні послуги оплачуються особою, яка поховала 

померлого (загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції 

Гідності або особу з інвалідністю внаслідок війни. 

7. Для відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) осіб, 

зазначених в пункті 1 Порядку, особа, яка поховала померлого (загиблого) 

учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності або особу з 

інвалідністю внаслідок війни, подає до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад (міст обласного значення) (далі – орган соціального захисту 
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населення) або виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради відповідної  

територіальної громади за місцем реєстрації померлої (загиблої) особи такі 

документи: 

заяву на відшкодування понесених витрат на поховання із зазначенням реквізитів 

особового рахунку, відкритого в установі банку, для перерахування коштів; 

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (з 

пред’явленням оригіналу документа); 

копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті), такі особи 

подають копію даної відмітки в паспорті (з пред’явленням оригіналу документа); 

копію свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного 

стану (з пред’явленням оригіналу документа); 

копію документа (посвідчення), що підтверджує віднесення померлої 

(загиблої) особи до категорії учасника бойових дій, постраждалого учасника 

Революції Гідності чи особи з інвалідністю внаслідок війни; 

документи, що підтверджують перелік та вартість ритуальних послуг, 

наданих при похованні померлої (загиблої) особи, яка мала категорію учасника 

бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності чи особи з 

інвалідністю внаслідок війни. 

Заява з необхідними документами для відшкодування витрат з поховання 

померлих (загиблих) осіб, зазначених в пункті 1 Порядку, уповноваженою особою 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради відповідної  

територіальної громади передаються протягом трьох робочих днів з дати їх 

надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад 

(міст обласного значення). 

У разі коли особа на день смерті не проживала за місцем реєстрації та перебувала 

на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги за фактичним місцем проживання, документи для відшкодування 

витрат на поховання померлої особи подаються до органу соціального захисту 

населення за фактичним місцем проживання особи на день смерті. 

8. Орган соціального захисту населення перевіряє подані документи, для 

відшкодування витрат з поховання, визначає суму відшкодування з урахуванням 

вимог пункту 5 Порядку на день поховання померлої особи.  

9. Відшкодування витрат з поховання здійснюється Центром на підставі 

списків, наданих органом соціального захисту населення, шляхом 

перерахування коштів на особовий рахунок особи, яка поховала померлого 

(загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності 

або особу з інвалідністю внаслідок війни, відкритий в установі банку. 

10. Центр щомісячно подає Департаменту узагальнену інформацію щодо 

нарахованих сум на відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) 

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 
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11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та 

проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

В.о. директора Департаменту    

соціального захисту населення  

обласної державної адміністрації                       Інна СНЕГЕРЬОВА 
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