ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ___ сесії
Барської міської ради 8 скликання
від «___»____________2019 року.

ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАДОВИЩА В М. БАР
Цей Порядок розроблено згідно з Законом України "Про поховання та
похоронну справу" (далі Закон), Типовим положенням про ритуальну службу в
Україні, Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,
Необхідним мінімальним переліком вимог щодо порядку організації поховання і
ритуального обслуговування населення, Порядком утримання кладовищ та інших
місць поховань (далі Порядок), затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року
№ 193 (далі Наказ), Державними санітарними правилами та нормами "Гігієнічні
вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України"
ДСанПiН 2.2.2.028-99 і є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання
(далі СГ), які надають ритуальні послуги.
У цьому Порядку усі терміни вживаються у відповідності до Закону України
"Про поховання та похоронну справу".
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг здійснює Комунальне
підприємство «Бар-благоустрій» Барської міської ради (надалі КП «Барблагоустрій»), відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу»
та діє на підставі Статуту.
Надання ритуальних послуг згідно з мінімальним переліком вимог, щодо
порядку організації поховань і ритуального обслуговування населення,
облаштуванню могил покладено на КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради та
суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які виявили бажання
працювати на даному ринку послуг та уклали договори про надання ритуальних
послуг з КП «Бар-благоустрій».
Ритуальні послуги надаються за плату згідно з договором-замовленням, крім
випадків, передбачених законом.
Міське кладовище є комунальною власністю міста і перебуває у господарському
віданні КП «Бар-благоустрій».
2.РЕЖИМ РОБОТИ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА
2.1. Режим роботи КП "Бар-благоустрій" з питань ритуальної служби: з
понеділка по п`ятницю з 8:00 до 17:00 години (в літній період) з 8:00 до 16:00(без
перерви в зимовий період), в суботу з 8.00 до 13.00 години, перерва з 13.00 - до
14.00 години, вихідний: неділя.

2.2. Кладовище відкрите для відвідувань щодня протягом року: з 8.00 до 16.00
години.
2.3. Поховання померлих на кладовищі проводяться: з понеділка по суботу з
12.00 до 15.00 години. За бажанням особи, яка зобов'язалася поховати померлого,
час проведення поховання може змінюватися.
В дні великих релігійних свят (Великдень, Різдво Хрестове,) поховання на
кладовищі не проводяться.
3.ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ КЛАДОВИЩА
3.1. Функціонування кладовища (надалі кладовище) відповідно до вимог
земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання
кладовища у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) здійснюється на
земельній ділянці по вул М. Кривоноса в м. Бар.
3.2.Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану
територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним
зв'язком з населеним пунктом
3.3.Виконавчий комітет міської ради має право прийняти рішення про часткове
або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) у разі, якщо на
території кладовище немає вільних місць для облаштування нових могил, а
поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом під
поховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.
3.4.На території кладовища не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім
комунальної власності, за винятком намогильних споруд, які є власністю особи, яка
придбала їх за власні кошти.
3.5.Кладовище має бути облаштоване:
 освітленням: біля входу, на головних алеях, доріжках, що поділяють кладовища
на окремі сектори;
 спеціальними місцями для розміщення контейнерів зі сміттям, тощо;
 каналізованими громадськими туалетами з радіусом обслуговування 0,5 км;
 при відсутності каналізації - туалетами з водонепроникним вигребом, до
якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.
3.6.Території місць поховань
підлягають
озелененню
з найбільшим
збереженням існуючих насаджень.
3.7. На вході до кладовища на спеціальному щиті розміщуються основні
положення Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ інші нормативноправові 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, номер телефону
балансоутримувача, тощо.
Надання ритуальних послуг КП «Бар-благоустрій» надається відповідно до
«Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і
ритуального
обслуговування
населення»,
затвердженого
Наказом
Держжитлокомунгоспу України №193 від 19.11.2003 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 8 вересня 2004 року за № 1113/9712).

3.8.Рішенням виконавчого комітету Барської міської ради в місцях поховань
можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих
(загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для
сімейних поховань, сектори для поховань померлих за національною і релігійною
ознакою, знайдених невпізнаних трупів.
Поділ кладовищ на розряди за майновим станом не дозволяється.
4.ВИМОГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА, ІНШИХ МІСЦЬ
ПОХОВАНЬ, РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ
НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦІ ПОХОВАНЬ
4.1.Відповідальність за організацію ритуальних послуг, санітарний стан
території кладовища покладається на КП «Бар-благоустрій», яке зобов'язане
забезпечити:
 своєчасне надання місця для поховання померлих громадян;
 своєчасне і якісне виконання за явок на ритуальні послуги,
 надання послуг по благоустрою місць поховань;
 відповідний санітарний стан туалету,
 відповідний санітарний стан території кладовища, прибирання проїздів,
доріжок (крім могил), очищення урн, вивезення сміття, прибирання прилеглої до
кладовища території; дотримання встановлених норм і правил поховання;
 на підставі договору – замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на
територію кладовища Суб’єктів господарської діяльності, з якими укладено
договір про надання ритуальних послуг;
 доступ на територію кладовища громадянам для відвідування померлих;
 доступ Суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, для
виконання робіт по демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощуванню
плиткою, встановленню огорожі при наявності договору з КП «Бар-благоустрій»
та договору-замовлення на надання вказаних послуг;
 доступ на територію кладовища користувачів місць поховання для встановлення
власними силами намогильної споруди, огорожі , при наявності
дозволу КП
«Бар-благоустрій»;
 безоплатне виділення місця для поховання померлого чи урни з прахом на
кладовищі;
 виконання інших вимог, передбачених чинним законодавством.
4.2.На кладовищі повинні бути відведені спеціальні місця для встановлення
контейнерних ящиків для збирання зів’ялих квітів, вінків, трави, опалого листя. В
разі недостатньої кількості контейнерів дозволяється тимчасово накопичувати сміття
на контейнерних майданчиках з подальшим вивезенням на міське сміттєзвалище.
4.3.Видалення зелених насаджень на території кладовища м. Бар здійснюється
за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.
5. ПОРЯДОК ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ.
5.1.Поховання померлого це комплекс заходів і обрядових дій, що здійснюються
з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу,
облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв і традицій, що не
суперечать законодавству.
5.2.Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого.

Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в
разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання
померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми,
сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка
зобов’язалася поховати померлого. Особа, яка зобов’язалася поховати померлого,
повинна отримати свідоцтво про смерть на підставі довідки про смерть та паспорту
померлого в закладі Відділу ДРАЦС Барського районного управління Юстиції за
місцем проживання померлого. При наявності свідоцтва про смерть виконавець
волевиявлення померлого з документом, підтверджуючим його особу (паспорт),
повинен звернутися в КП «Бар-благоустрій» для відведення місця під поховання та
копання могили.
5.3.Ритуальні послуги з відведення місця поховання, копання могили та
надання послуг автокатафалка м. Бар виконує КП “Благоустрій” за бажанням
виконавця поховання на підставі договору-замовлення.
5.4. В разі необхідності, для виконання послуги з копання могили, можуть бути
задіяні інші суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, з якими
укладено договір на надання ритуальних послуг. В цьому випадку послуга з копання
могили суб’єктом іншої форми власності виконується на підставі договору про
надання послуг між КП “Благоустрій» та даним суб’єктом господарювання.
5.5. Поховання померлих громадян чи їх праху після кремації здійснюється
на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку
договору-замовлення на організацію та проведення поховання.
5.6.За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе
зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється
місце для поховання померлого. На бажання Виконавця волевиявлення чи особи,
яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше
померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.
5.7.Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
5.9.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. У разі поховання померлих
дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. 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 тіла померлого в сидячому положенні
товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1
метр.
5.10.Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8
x 0,8 м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку
встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.
4.11.Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Найменування
Розмір
поховання
Зем льної ділянки
Могили
площа м2 довжина, м ширина, м довжина, м ширина, м
Сімейне(родин 6,6
2,2
3,0
2,0
1,0
не)
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
Примітка : У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується
могила залежно від довжини труни, але в межах норми земельної ділянки.
5.12. Рішення про почесне поховання приймається в кожному конкретному
випадку.
5.13. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця
проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів
надається земельна ділянка під одинарне поховання.
5.14.Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі
реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі - Книга реєстрації).
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 в КП «Благоустрій», а в разі ліквідації кладовища передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування. Для
забезпечення ведення Книги реєстрації
поховань
визначається конкретний
виконавець.
5.15.Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках
при наявності обґрунтованої причини. Для прийняття рішення щодо здійснення
перепоховання
останків померлого користувач місця поховання подає такі
документи:
 заяву користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;
 висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;
 лікарське свідоцтво про смерть;
 дозвіл виконавчого органу міської ради на поховання останків на іншому
кладовищі.
5.16.За результатами розгляду поданих документів виноситься рішення про
перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності
підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.
5.17. Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після
поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених
ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в
присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання
забезпечує користувач.
5.18. Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація
трупа, яка здійснюється згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу
України .
5.19. Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту
розрівняна та засіяна травою.
5.20. Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а
при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.
5.21. Місце для родинного поховання виділяється у випадку одночасної загибелі
сім’ї внаслідок аварії або іншого нещасного випадку, в залежності від числа
загиблих. За бажанням одного із родичів, для поховання двох чи більше померлих
безоплатно виділяється місце для родинного поховання.
5.22. На кладовищі м. Бар надаються місця для подвійного поховання розміром,
вказаним в п.4.11. цього Порядку, особам, які поховали свого рідного та звернулись з

письмовою заявою до КП «Бар-благоустрій» про надання вищезазначеної ділянки
для поховання одного з рідних похованого. (До рідних похованого належать особи,
які зазначені в Наказі Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193
пункт 2. (чоловік, дружина, батько, усиновитель, діти, сестри, брати, дід, бабуся,
онуки, правнуки та інші особи).
5.23 Укладання договору – замовлення для поховання померлого в родинну
могилу проводиться на підставі:
-свідоцтва про смерть померлого;
-згоди користувача місця родинного поховання;
-оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого
похованого;
-не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання;
-при наявності намогильної споруди або таблички з надписом;
-документів, які підтверджують родинний зв’язок.
Примітка: В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих
ґрунтових умовах, термін може бути зменшений до 15 років.
5.24 Поховання урни з прахом у родинну могилу дозволяється незалежно від
часу, що пройшов від попереднього поховання в неї труни.
5.25.Поховання в родинну могилу урн з прахом проводиться по письмовій заяві
користувача місця поховання, відповідального за поховання, з відповідним записом у
книги реєстрації поховань.
5.26.Для поховання урни з прахом у землі надається місце розміром 0,8х0,8 м,
де можливе розміщення декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по
вертикалі, глибина поховання не нормується.
5.27.На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної
ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою
могили. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилах з урахуванням
майданчика під споруду, повинні відповідати встановленим стандартам, та бути
розміром не більш як 220 см в довжину та 70 см в ширину, відповідати технічним
умовам , проектам та галузевим нормам України в межах відведеної земельної
ділянки та не перевищувати її розмірів..
5.28. Для встановлення намогильної споруди до КП «Бар-благоустрій»
подаються такі документи:
 оригінал свідоцтва про смерть похованого;
 документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату
реалізації та її параметри (ширина, висота) що підтверджує факт того що споруда
не буде перевищувати розміру відведеної ділянки під поховання;
 на могилі повинна бути встановлена табличка, яка засвідчує дані про
похованого;
 реквізити виконавця намогильної споруди.
5.29. Одразу після отримання документів, визначених у цьому пункті, КП
«Бар-благоустрій» має забезпечити безперешкодний доступ на територію
кладовища транспортного засобу, на якому перевозиться намогильна споруда.
5.30. Відповідальність за якість намогильних споруд
несе Суб’єкт
господарювання, який виконував роботи по встановленню намогильних споруд.
5.31.Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний
забезпечити прибирання території біля могили та винести сміття до спеціально

відведених місць на кладовищі.
5.32. Після завершення
робіт по демонтажу, монтажу і будівництву
намогильних споруд, замощуванню плиткою, встановленню огорожі, насадженню
квітів та низькорослих кущів, Виконавець робіт зобов’язаний вивезти за межі
кладовища,
(на полігон ТПВ) демонтовані деталі старих намогильних споруд,
залишків будівельних матеріалів, сміття тощо.
5.33. Встановлені надмогильні споруди реєструються КП «Бар-благоустрій» в
Книзі обліку намогильних споруд. Термін зберігання Книги обліку намогильних
споруд постійний.
5.34. Якщо під час встановлення намогильної споруди, виявлені факти
руйнування прилеглих намогильних споруд, доріжок та інших елементів
благоустрою, КП «Бар-благоустрій» зобов’язує Виконавця робіт виконати роботи по
їх відновленню за власний рахунок.
6 ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ТА ОХОРОНИ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
6.1.Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних
ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких
громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання
яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона
всіх місць поховань забезпечуються КП «Бар-благоустрій» за рахунок коштів
міського бюджету при наявності рішення про виділення коштів та відповідного
фінансування.
6.2.У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не
зареєстрована в установленому порядку, відшкодування Власникам матеріальних
збитків не здійснюється.
6.3.Охорона кладовища здійснюється відповідно до статті 31 Закону України
"Про поховання та похоронну справу".
6.4.Наруга над могилами, а також викрадання предметів, які знаходяться в
могилі або на ній, карається законом. Винні в здійсненні зазначених злочинів
підлягають затриманню і передачі представникам органів внутрішніх справ для
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
6.5.На території кладовища забороняється:
 порушувати тишу та порядок;
 проводити підрізання, посадку, пересадку та видалення дерев, кущів без
погодження з КП «Бар-благоустрій»;
 складувати сміття після прибирання могил у невідведених для цього місцях;
 розпалювати багаття, брати грунт, різати дерен, довго зберігати будівельні та
інші матеріали (крім спеціально відведених для цієї мети місць), захаращувати
проїзди;
 проїзд
автомобільного транспорту, мотоциклів
без дозволу КП «Барблагоустрій»;
 кататись на велосипедах, санках, лижах та ковзанах;
 вигулювати або випасати тварин;
 займатися комерційною діяльністю на території кладовища та прилеглої
території без відповідних дозволів.
6.6.Виникаючі майнові та інші суперечки між громадянами та КП «Барблагоустрій» вирішуються у встановленому законодавством порядку.

7.ПРАВИЛА РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО ТЕРИТОРІЇ
КЛАДОВИЩА
7.1.По території кладовища має право проїзду транспорт Суб’єктів
господарювання (які уклали договір на ритуальні послуги з КП «Бар-благоустрій»):
спеціальний автокатафальний транспортний засіб, а також транспорт,
який
супроводжує похоронну процесію.
7.2.Дозволяється в’їзд на кладовище інвалідів з обмеженою дієздатністю та
захисників Вітчизни з обмеженою дієздатністю у разі їх відвідування родичів, які
поховані на цьому кладовищі, та при наявності відповідних посвідчень.
7.3.Забороняється в’їзд вантажного автотранспорту, вантажопідйомність якого
перевищує 2500 кг.
8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ НА КЛАДОВИЩІ
8.1. Часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища
здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, якщо на території
кладовища не має вільних місць для обладнання нових могил .
8.2. Після закриття кладовища земельний покрив, всі намогильні споруди та
надписи залишаються в цілковитій недоторканості.
8.3. Існуючі кладовища не підлягають знесенню і можуть бути перенесені
тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку
постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.
8.4. У разі ліквідації кладовища Книга реєстрації поховань померлих, та інші
документи передаються на зберігання до архівного відділу Барської районної
державної адміністрації.

