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Відповідно до статей 6, 23, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про поховання та похоронну справу», на
виконання 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, учасників бойових дій і інвалідів війни»,
розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 14
червня 2010 року № 158 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни», зареєстрованого в
Головному управлінні юстиції у Житомирській області 01 липня 2010 року
за № 23/1018 та з метою забезпечення соціальної підтримки сімей померлих
(загиблих) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни:
1. Визначити середню ціну ритуальних послуг для відшкодування
витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок
війни у Малинському районі, що додається.
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2. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Мошківська
О.М.) у встановленому законодавством порядку подати це розпорядження на
державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у
Житомирській області.
3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації
в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області, але
не раніше дня офіційного опублікування.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Малинської районної державної адміністрації від 24 травня 2016 року № 136
«Про визначення середньої вартості ритуальних послуг», зареєстроване в
Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 03
серпня 2016 року за № 21/1307.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Сивка В.В.

Голова адміністрації

Д.В.Кисельчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Малинської районної
державної адміністрації
/К & & & /> $ №. / / /
Ззреєстрсвано в Головному територій/:, а дну
управлінні юстиції у Житомирській області

Середня ціна ритуальних послуг
для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій
та осіб з інвалідністю внаслідок війни у Малинському районі
№
з/п
1.

Вид послуги

Оформлення договору - замовлення
на
організацію та проведення поховання
Доставка предметів
похоронної
належності
2.
(завантаження
на складі,
перевезення,
вивантаження
на місці призначення та
перенесення до місця знаходження тіла померлого)
Надання транспортних послуг (один автокатафалк
3.
та один автобус супроводження)
Перенесення труни з тілом померлого до будинку
4.
(квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу
до місця поховання
Організація поховання і проведення ритуалу
5.
Надання труни
6.
Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з
7.
написом чи без нього)
Копання могили (викопування ручним чи
8.
ч механізованим способом, опускання труни у
могилу, закопування, формування намогильного
насипу)
Надання урни
9.
Кремація
10.

Ціна, грн.
7,80
0,00

353,00
0,00

300,00
680,00
306,00
495,00

670,00
445,00
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11.

Поховання урни з прахом (закопування в могилі
чи розміщення в колумбарній ніші та одноразове
прибирання прилеглої території після поховання)

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
Малинської районної
державної адміністрації

290,00

Ж.А.Олексійчук

