
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
від __________________  № ____  

          м. Покровськ  

 

 

Про внесення доповнення до рішення виконкому від 26.07.2022 № 160 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання осіб Покровської 

міської територіальної громади, які загинули (померли) внаслідок збройного 

конфлікту після вторгнення росії в Україну” 

 

 

 

У зв`язку з  виниклою виробничою необхідністю,  керуючись статтями 34, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в 

Україні” (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 

1. Внести доповнення до рішення виконкому від 26.07.2022 № 160 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання осіб Покровської 

міської територіальної громади, які загинули (померли) внаслідок збройного 

конфлікту після вторгнення росії в Україну, шляхом доповнення його пунктом 9 

наступного змісту: 

 

„9.  Визначити, що дія цього рішення  виконавчого комітету 

розповсюджується з 24.02.2022 року на всі правовідносини, що виникли внаслідок 

поховання осіб Покровської міської територіальної громади, які загинули (померли) 

під час збройного конфлікту після вторгнення росії в Україну”. 

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Порецька) здійснити фінансування 

зазначених витрат за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Руслан ТРЕБУШКІН 



АРКУШ 

погодження до рішення виконкому Покровської міської ради 

 

 

Про внесення доповнення до рішення виконкому від 26.07.2022 № 160 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання осіб Покровської 

міської територіальної громади, які загинули (померли) внаслідок збройного 

конфлікту після вторгнення росії в Україну” 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: КП „Покровська ритуальна служба” 

 

Директор          А. Масенець 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради    О. Добровольський 

 

 

Директор департаменту фінансово –  

економічної політики та управління  

активами міської ради        Ю. Порецька 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів      В. Пишна 

 

 

Начальник відділу  документообігу 

міської ради                                                                                          Г. Борисова 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення виконкому міської ради 

 

Про внесення доповнення до рішення виконкому від 26.07.2022 № 160 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання осіб Покровської 

міської територіальної громади, які загинули (померли) внаслідок збройного 

конфлікту після вторгнення росії в Україну” 

 

 

 

З метою виконання Порядку проведення безоплатного поховання осіб 

Покровської міської територіальної громади, які загинули (померли) внаслідок 

збройного конфлікту після вторгнення росії в Україну”, вважаємо за необхідне  

внести зміни в рішення виконавчого комітету Покровської міської ради від 

26.07.2022 № 160 і визначити, що дія цього рішення розповсюджується на всі 

правовідносини з поховання осіб Покровської міської територіальної громади, які 

загинули (померли) внаслідок збройного конфлікту після вторгнення росії в 

Україну тобто  з 24.02.2022 року.”, оскільки поховання загиблих  до прийняття 

рішення від 26.07.2022 р. № 160 підприємство здійснювало за власні кошти. 

Для покриття недоотриманого доходу КП „Покровська ритуальна служба” 

потребує необхідності відшкодування витрачених коштів з міського бюджету. 

Відшкодування витрат на проведення безоплатного поховання 

вищезазначених осіб виділяються з бюджету Покровської міської територіальної 

громади Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області. 

 

 

 

Директор КП „Покровська 

ритуальна служба”        Андрій МАСЕНЕЦЬ 

 

 


