
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 26.09.2019 № 7/69-12 

            м. Покровськ 

 
Про внесення доповнень до Порядку надання компенсації на спорудження надгробка на 

могилі померлої (загиблої) особи 

 

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 № 1963 «Про 

затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території 

іноземної держави,та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі 

померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною», а також для підтримки членів сімей загиблих учасників операції об’єднаних 

сил та учасників АТО, померлих учасників бойових дій, керуючись Законом України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України», враховуючи  Програму соціально-

економічного розвитку  м. Покровська, керуючись статтями  26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада,  

ВИРІШИЛА: 

           1.Внести доповнення до  Порядку надання компенсації на спорудження надгробка на 

могилі померлої (загиблої) особи, затвердженого рішенням Покровської міської ради від 

04.04.2019 № 7/64-29, а саме: 

           - пункт 1,3,4 після слів «безпосередньою участю в АТО» додати словами «а також 

загиблого (померлого) учасника бойових дій АТО, який при житті був ветераном служби  у 

силових структурах України, а також мав відзнаку Президента України «За участь в 

антитерористичній операції» та загиблим (померлим) учасникам бойових дій, які мали 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг». 

           - пункт 7 доповнити абзацом три: «Компенсація на спорудження надгробка (або його 

реставрацію) на могилі  загиблого (померлого) учасника  бойових дій, який мав медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг» , надається одноразово 

та перераховується на особовий рахунок заявника у розмірі 5000 грн. (П’ять тис. грн.). 

Додаткові витрати, пов’язані із встановленням надгробку оплачуються замовником.» 

         2.Начальнику фінансового управління Покровської міської ради Донецької області 

(Порецька) здійснювати фінансування в межах коштів, передбачених бюджетом. 

         3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх) здійснювати 

відшкодування компенсації з місцевого бюджету на витрати, пов’язані зі спорудженням 

надгробку на могилі померлої (загиблої) особи. 

          4.Координацію  виконання рішення покласти на заступника міського голови              

Олехнович О.О., контроль покласти на голову   постійної   комісії    з  питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг населенню і транспорту 

(Саркисян). 

 

 

В.п.міського голови            І.Сущенко 

 

 


