«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням 14-ї сесії
Вовчинецької сільської ради
VII скликання
від 27.02. 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок функціонування захоронення та утримання
кладовища в селі Вовчинець
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. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА
ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
1.1. Для розміщення місця поховання Вовчинецькою сільською радою
виділено в постійне користування відповідно до вимог земельного
законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання
кладовища у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) земельну
ділянку площею 2,5970га за адресою: ділянка по вулиці Вовчинецькій
1.2. Функціонування та утримання кладовища с.Вовчинець забезпечує
Вовчинецька сільська рада та Виконавчий комітет спільно з комітетом
Храму святого Архистратига Михаїла в с.Вовчинець.
1.3. Режим роботи кладовища: з 08.00 год. до 22.00 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. Територія місць
поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна
становити 1 м, між ділянками поховань в ряду – 0,5 м.
2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КЛАДОВИЩА
2.1. Експлуатація кладовища здійснюється відповідно до основних положень
Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ інших нормативноправових актів та режиму роботи кладовища.
2.2. За зверненням Замовника на території ділянки кладовища, виділяється
місце для поховання померлого.

2.3. Право на поховання на кладовищі надається:
– жителям села Вовчинець, які народжені, зареєстровані та проживають
на території села;
– вихідцям села, які народжені в селі Вовчинець,але на момент смерті
зареєстровані за іншою адресою у випадку внесення на рахунок сільської
ради коштів на благоустрій та утримання кладовища в сумі 1000 гривень.
2.4. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2 м,
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 зменшені.
Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок)
висотою 0,5 м. від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили
для захисту її від проникнення поверхневих вод.
Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий
пам’ятний знак із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження
та смерті.
2.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Назва поховання
Подвійне
Одинарне
Площа,кв. м

4,8

3,3

Довжина, м

2,2

2,2

Ширина, м
2,2
1,5
Забороняється встановлювати огородження могили .
Копання могили повинно бути погоджено із Виконавчим
комітетом. Самовільне поховання без дозволу Виконкому сільської ради
недопустиме і несе адміністративне покарання, за самовільні вчинки та
захоплення території – відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
*Примітка. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують
могилу залежно від довжини труни.
2.6. За рішенням виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради на
кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки
для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори
військових поховань), а також ділянки для поховання померлих за
національною чи релігійною ознакою.
Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом
Вовчинецької сільської ради в кожному конкретному випадку.
2.7. Безкоштовне Бронювання ділянок на кладовищі здійснюється для
мешканців села:

– у випадку захоронення одного з подружжя, або когось з рідних (одна
бронь);
2.8. Здійснювати поховання померлих з інших населених пунктів
забороняється в зв’язку з обмеженою територією кладовища.
2.9. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної
ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи
благоустрою могили.
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 винесення сміття до
спеціально відведених місць на кладовищі.
Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд,
що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені
у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника
намогильної споруди.
3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
3.1. Виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради забезпечує:
– охорону території ділянок кладовища за рахунок коштів благодійного фону
та коштів бюджету c.Вовчинець;
– прибирання доріжок та вивезення сміття;
– дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
– виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі,
доріжок та інших елементів благоустрою;
– вільний прохід між могилами згідно з Гігієнічними вимогами щодо
облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСаНПіН
2.2.2.028.99 (пункт 4.4).
3.2. На території кладовища забороняється:
– порушувати тишу та порядок;
– кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;

– обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з Виконавчим
комітетом Вовчинецької сільської ради;
– вигулювати та випасати тварин;
– накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;
– встановлювати огорожі , розпалювати багаття, брати самостійно ґрунт,
різати дерева, зберігати будівельні матеріали;
– перебувати на території після закриття кладовища;
– висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за
межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

Секретар сільської ради
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