
ПРОЄКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___»__________ 2019 року 

Про затвердження  на  2020  рік
розміру допомоги на поховання

Відповідно до статей 1, 13 Закону України  «Про поховання та похоронну
справу», пункту 2 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 31.01.2007 № 99, та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на 2020 рік розмір допомоги на поховання у сумі 1000,00 грн.
2. Рекомендувати  Чугуївській  районній  державній  адміністрації

здійснювати  фінансування  витрат,  пов’язаних  із  виплатою  допомоги  на
поховання, за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті.

3.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  районної  ради  від
12.12.2018  року  «Про  затвердження  на  2019  рік  розміру  допомоги  на
поховання» з 31.12.2019.

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
гуманітарних питань, соціального захисту і охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (Лихачова М.Б.).

      Голова
районної ради А. Бабієць



Пояснювальна записка 
до проекту рішення районної ради «Про затвердження на 2020 рік розміру

допомоги на поховання»

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  виплачується
допомога  на  поховання  непрацюючих  осіб  відповідно  до  Порядку  надання
допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення
померлого  або  особі,  яка  зобов’язалася  поховати  померлого,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99. Розмір допомоги
відповідно  до  зазначеного  Порядку  встановлюється  органом  місцевого
самоврядування, виходячи з вартості ритуальних послуг.

Протягом  2019  року  допомога  на  поховання  непрацюючої  особи
виплачувалась у розмірі 800,00 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99
«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого»,  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації від
16.10.2007 № 869 «Про створення районної комісії з питань надання допомоги
на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі,  яка  зобов’язалася  поховати  померлого» районною  державною
адміністрацією  проведено моніторинг  цін  на  ритуальні  послуги  на
підприємствах м. Чугуєва.

Відповідно  до  розрахунку  вартості  поховання  померлих  громадян  без
постійного  місця  проживання  та  від  поховання  яких  відмовилися  рідні,
наданого Комунальним підприємством «Чугуївський Комунальний Комплекс»
вартість послуги взимку складає – 2075,02 грн, влітку – 1854,53 грн.

Просимо прийняти рішення про затвердження на 2020 рік допомоги на
поховання  у  розмірі  1000,00  грн,  що  буде  складати  близько  50%  від
розрахованої суми.

Начальник управління праці 
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації                                                      Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ


	ПРОЄКТ
	

