НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять четверта сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
«08» червня 2018 року

№1132

Про затвердження Положення про
утримання та функціонування
кладовищ в с. Нові Петрівці
З метою врегулювання діяльності з організації поховання померлих і
надання ритуальних послуг на території села Нові Петрівці та впорядкування
відносин при наданні даних послуг, а саме: чіткому визначенні прав,
обов’язків, відповідальності суб’єктів господарювання, які працюють на
ринку ритуальних послуг, організації поховань і ритуального обслуговування
населення, утримання кладовища та інших місць поховань, на виконання
Закону України «Про поховання та похоронну справу», з урахуванням наказу
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо
реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», та
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про утримання та функціонування кладовищ в с.
Нові Петрівці, що додається.
2. Виконавчому комітету Новопетрівської сільської ради:
2.1. Визначити виконавця послуг щодо утримання кладовищ та надання
ритуальних послуг.
2.3. Встановити вартість надання ритуальних послуг, передбачених
необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,
реалізації предметів ритуальної належності.
3. Провести інвентаризацію наявних місць поховання на кладовищах, які
знаходяться на території села Нові Петрівці по вулицях Вишгородська,
Соборна.
4. Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О.,
забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію Новопетрівської сільської ради з питань бюджету, комунального
майна та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М. Старенький

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новопетрівської сільської ради
№1132 від 08.06.2018 року
ПОЛОЖЕННЯ
про утримання та функціонування кладовищ в с. Нові Петрівці
Це Положення розроблено з метою реалізації положень Закону України
«Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання
кладовищ
та
інших
місць
поховань,
затвердженого
наказом
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.
1. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
1.1. На території с. Нові Петрівці для організації поховань громадян
визначені території:
- Сільське кладовище по вул. Богдана (закрите);
- Сільське кладовище по вул. Пушкіна (закрите);
- Сільське кладовище по вул. Вишгородській (часткове припинення
поховання);
- Сільське кладовище по вул. Соборна (закрите).
1.2. Функціонування та утримання кладовищ с. Нові Петрівці забезпечує
Новопетрівська сільська рада, її виконавчий комітет та виконавець послуг
щодо утримання кладовищ та надання ритуальних послуг з яким укладено
відповідний договір (далі – Виконавець), що забезпечує надання ритуальних
послуг та здійснює утримання кладовищ в тому числі забезпечує неухильне
виконання цього Положення.
1.3. Режим роботи кладовищ: з 08.00 год. до 17.00 год.
1.4. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію,
упорядковані під’їзні шляхи та бути забезпеченим транспортним зв’язком з
населеним пунктом.
1.5. Територія кладовища повинна бути огороджена, поділена на ділянкисектори, які відокремлюються поміж собою дорогами шириною до 3,5 м з
розрахунку одностороннього руху. Сектори території місць поховань
поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна становити 1 м,
між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.
Згідно зі схемою планування кладовища визначається нумерація ділянок, яка
наноситься на покажчики на розі ділянки поблизу дороги.
1.7. На території ділянки кладовища можуть розміщуються:
- приміщення наглядача кладовища;
- ритуальний майданчик тощо;
- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода
яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та працівників
кладовища, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;
- освітлення;
- спеціальні місця для розміщення контейнерів для сміття тощо;
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- туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд
спецтранспорту, біотуалети.
2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА, ОРГАНІЗАЦІЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ
НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦЯХ ПОХОВАНЬ
2.1. На вході до окремої ділянки кладовища на спеціальному рекламному
щиті розміщуються основні положення Закону України «Про поховання та
похоронну справу» інші нормативно-правові акти та режим роботи
кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану
кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесних поховань,
напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд,
допоміжних будівель, громадського туалету тощо.
2.2. Поховання померлих, чи їх праху після кремації здійснюється лише на
підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку
договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі договір –
замовлення), укладеного з Виконавцем.
Доставка труни з тілом померлого на кладовища здійснюється спеціальним
автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного
законодавства.
2.3. Право на поховання на кладовищі (нове місце на кладовищі) надається
виключно померлим, які на час смерті були зареєстровані в селі Нові
Петрівці та/або померлим, які були чоловіком або дружиною особи, що
зареєстрована в селі Нові Петрівці.
Здійснювати поховання померлих з інших населених пунктів, крім випадків
визначених цим пунктом забороняється в зв’язку з обмеженою територією
кладовищ.
Встановити, що у виключних випадках, за окремим рішенням виконавчого
комітету Новопетрівської сільської ради, дозволяється поховання померлих з
інших населених пунктів.
2.3. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе
зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно
виділяється місце для поховання померлого.
Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе
зобов’язання поховати померлого, для поховання двох померлих безоплатно
виділяється місце для подвійного поховання. Подвійне поховання надається
у разі одночасної смерті двох членів родини, або у випадку, передбаченим
пунктом 2.4. цього Положення. Родинне поховання надається виключно в
разі одночасної смерті трьох або більше членів родини.
2.4. На кладовищі надаються місця для подвійного поховання розміром,
вказаним в п.2.6. цього Положення, особам, які поховали свого рідного та
звернулись з письмовою заявою до Виконавця про надання вищезазначеної
ділянки для поховання одного з рідних похованого (дружини або чоловіка).
При надані дозволу на відведення ділянки для подвійного поховання,
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здійснюється запис у спеціальній Книзі про надання ділянки для подвійного
поховання з обов’язковим записом прізвища, ім’я по-батькові, року
народження та місця проживання особи, яка має право на майбутнє
поховання. Зазначені дані обов’язково позначаються у свідоцтві користувача
місця поховання померлого. Поховання інших осіб на даному місці
забороняється.
2.5. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів,
ширина – 1 м, глибина – не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни.
З урахуванням місцевих ґрунтово – кліматичних умов відстань від дна
могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м, висота
намогильного горбка – 0,5 м.
У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно
зменшені.
2.6. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Розмір
Земельної ділянки
Могили
Назва поховання
площа, довжина,
ширина, м довжина, м ширина, м
м2
м
Родинне
6,6
2,2
3,0
2,0
1,0
Подвійне
4,8
2,2
2,2
2,0
1,0
Одинарне
3,3
2,2
1,5
2,0
1,0
Урна з прахом
0,64
0,8
0,8
0,8
0,8
2.7. За зверненням уповноважених органів може бути здійснено поховання
невпізнаних трупів, які були знайдені на території села Нові Петрівці.
2.8. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця
проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених
невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.
2.9. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі
реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі – Книга
реєстрації). Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками, у цілому по
кожному кладовищу окремо чи, де це необхідно, окремо за кожним сектором.
Усі графи Книги реєстрації обов’язково заповнюються чорним або
фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в Книзі реєстрації не
допускається. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою
та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі
постійно або у Виконавця, а в разі ліквідації кладовища, передається на
зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.
Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі,
яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця
поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на
встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про
проведення під поховання праху після кремації, облаштування місця
поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.
2.10. На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої земельної
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ділянки можуть установлюватися намогильні споруди та елементи
благоустрою могили.
Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до
Виконавця такі документи:
- оригінал свідоцтва про смерть похованого;
- свідоцтво про поховання, а в разі його відсутності – письмову згоду
користувача місця поховання на установлення намогильної споруди;
- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та
дату реалізації (за наявності);
- реквізити виконавця намогильної споруди.
Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами,
гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів
благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованням, та здійснює
відшкодовування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.
Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний
забезпечити прибирання території біля могили та вивезти за межі кладовища,
а саме на полігон твердих побутових відходів, демонтовані деталі старих
намогильних споруд, залишків будівельних матеріалів та сміття.
2.11. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні
відповідати стандартам та технологіям.
2.12. Споруди, елементи благоустрою, встановлені за межами відведеної
земельної ділянки, підлягають знесенню без попередження користувача та
зберігаються на складі Виконавця. Елементи демонтованих споруд та
елементів благоустрою повертаються користувачу (власнику) на підставі
відшкодування коштів за виконані роботи по демонтажу та збереженню
елементів споруд згідно з кошторисом. Визначені роботи здійснюються за
рахунок коштів користувача.
2.13. Кожне місце поховання, незалежно від їх видів, може бути облаштовано
елементами благоустрою в тому числу встановлювати огорожу висотою не
більше 40 сантиметрів. Площа ділянки не може перевищувати розмірів,
наданих у таблиці п. 2.6. цього Порядку. Влаштування лавки, як елементу
благоустрою могили, дозволяється тільки в межах відведеної земельної
ділянки з правого боку від могили.
При порушенні користувачем місця поховання цих вимог або збільшення
розмірів відведеної ділянки шляхом встановлення огорожі, споруди
демонтуються силами Виконавця та передаються на збереження на склад
Виконавця.
Елементи демонтованих споруд та елементів благоустрою повертаються
користувачу (власнику) на підставі відшкодування коштів за виконані роботи
по демонтажу та збереженню елементів споруд згідно з кошторисом.
Визначені роботи здійснюються за рахунок коштів користувача.
2.14. Установлені громадянами (організаціями) надмогильні споруди є їх
власністю.
Установлені намогильні споруди реєструються Виконавцем в Книзі обліку
6

намогильних споруд (далі – Книга обліку).
Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи до
Книги обліку проводяться за роками. Заповнюється Книга обліку в одному
примірнику.
3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
3.1. Виконавець забезпечує:
- на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд територією
кладовища транспорту, який задіяний у похованні померлого;
- прибирання алей, проїздів, доріжок та вивезення сміття;
- дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
- покіс трав;
3.2. Утримання у належному естетичному і санітарному стані могил, місць
родинних поховань, намогильних споруд здійснюється користувачами
(власниками) за рахунок власних коштів.
Громадяни (організації) зобов’язані утримувати могилу, намогильні споруди
і зелені насадження в належному санітарному стані власними силами.
3.3. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного
руйнування нагробних споруд і склепів Виконавець повідомляє
правоохоронним
органам.
Відшкодування
матеріальних
збитків
користувачеві здійснюється за рахунок винних осіб.
У випадку природного руйнування, псування намогильних споруд,
відновлення намогильних споруд та огорож здійснюється за рахунок
власника намогильної споруди (користувача місця поховання).
У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильних споруд, які не
зареєстровані в установленому порядку, або зареєстровані без надання
повного переліку документів, які передбачені п. 2.10. цього Положення,
відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.
3.4. На території кладовища забороняється:
- порушувати тишу та Положення;
- кататися на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах, санках, ковзанах і
лижах;
- обрізувати, садити та пересаджувати дерева;
- вигулювати та випасати тварин;
- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;
- розпалювати багаття, брати самостійно ґрунт, різати дерн, зберігати
будівельні та інші матеріали;
- перебувати на території кладовища після часу, дозволеного розпорядком
дня кладовища;
- висаджувати кущі, квіти, а також установлювати столи, лави та огорожу за
межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.
Секретар сільської ради

С.О. Костюк
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