Згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу» право на безоплатне
поховання мають:





з військовими почестями особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною –
Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави; особи, що мають чотири і
больше медалей «За відвагу»; Герої Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання
за працю в період Великої Вітчизняної війни;
особи з особливими трудоваими заслугами перед Батьківщиною – Герої
Соціалістичної Праці; Герої України; повні кавалери ордена Трудової Слави;
учасники бойових дій та інваліди війни.

Також за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюються поховання:





померлих одиноких громадян;
осіб без певного місця проживання;
громадян, від поховання яких відмовилися рідні;
знайдених невпізнаних трупів.

Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій
та інвалідів війни затверджено Постановою КМУ від 28 жовтня 2004 №1445.
Згідно Наказу Держжитлокомунгоспу від 19 листопада 2003 №193 особа, що взяла на себе
відповідальність за поховання, повинна звернутись зі свідоцтвом про смерть та
документами, що підтверджують відповідний статус померлого, до ритуальної служби для
укладання договору-замовлення на поховання.

Безкоштовні послуги при похованні осіб з особливими заслугами, УБД та
інвалідів війни


оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;





доставка предметів ритуальної належності до місця знаходження тіла померлого;
один автокатафалк та один автобус супроводження;
перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку
(квартири), моргу, до місця поховання;
організація поховання і проведення ритуалу;
викопування могили ручним чи механізованим способом, опускання труни у
могилу, закопування, формування намогильного насипу та одноразове
прибирання прилеглої території після поховання);
надання урни та проведення кремації;
поховання урни з прахом в могилі чи розміщення в колумбарії та одноразове
прибирання прилеглої території після поховання;
для осіб з особливим заслугами надання труни і двох вінків з траурними стрічками
(з написом чи без нього) та спорудження надгробка відповідного зразка;
для померлого учасника бойових дій або інваліда війни надання труни і вінка
похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього).









