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Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого 
або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого

Враховуючи Постанову 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’язалася поховати померлого», керуючись ст.ст.25, 26, 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних депутатських комісій, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 
померлого (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді,



Додаток

до рішення Краснокутської селищної рада 

під 26 січня 2021 року № ІЗ 5-У! 11

ПОРЯДОК
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого

1. Загальні положення

Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 за останнім 
місцем проживання померлого за рахунок бюджету селищної ради.

2. Призначення допомоги

Прийом документів для виплати допомоги проводиться відділом соціального 
захисту населення селищної ради та виплачується бухгалтерським відділом 
селищної ради на підставі розпорядження голови селищної ради.

Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які 
звернулися протягом 6 місяців з дня смерті:

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

3. Необхідні документи

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, 
необхідно надати такі документи:

1) заяву;

2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення 
померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого (ксерокопія);



3) ідентифікаційний код (ксерокопія);

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 
для отримання допомоги на поховання;

5) свідоцтво про смерть (ксерокопія);

6) довідка з останнього місця проживання померлого.

7) трудову книжку померлого/померлої -  за наявності (копія першої та 
останньої сторінок);

8) довідку з центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як безробітна;

9) довідку з Пенсійного Фонду, що померла особа не є отриму вачем 
пенсійного забезпечення;

10) витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб 
підприємців, що померла особа не була зареєстрована як підприємець ;

11) рахунок з банківської установи.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, 
необхідно надати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії, або 
державної соціальної допомоги, або пенсія не призначалася, відповідно до 
Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
право на пенсію, та особам з інвалідністю”.

4. Виплата допомоги

Фінансування видатків на виплату допомоги на поховання деяких категорій 
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого, здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної 
ради в межах обсягів, затверджених у кошторисах видатків на зазначені цілі.

Виплата допомоги на поховання здійснюється селищною радою шляхом 
зарахування коштів на особовий рахунок заявника в банківській установі.



5. Розмір допомоги

Допомога надається протягом десяти днів з моменту звернення за нею (за 
умови надання всіх необхідних документів) протягом шести місяців після 
смерті особи у розмірі, встановленому рішенням виконкому Краснокутської 
селещної ради на день смерті.

Розмір допомоги в 2021 рік складає 1500 грн.

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).

6. Заключні положення

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО


