
Додаток 1 

До  рішення № 34  

ІІ-ї позачергової сесії  

Бібрської міської ради 

VII  скликання 

Від 25.12.2015 р. 

 

ПРОГРАМА 

фінансування компенсації витрат на поховання громадян 

в м. Бібрка на 2016рік 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 

НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

2.1. В Україні, в тому числі і в м. Бібрка, є випадки смерті осіб працездатного віку. Серед них є 

особи, які були безробітними на день смерті. У разі смерті таких осіб, особа, що зобов'язалася 

поховати померлого несе відповідні витрати на поховання. 

2.2. Програма фінансування компенсацій витрат на поховання громадян у м. Бібрка на 2016 рік 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» (зі змінами), Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та інших нормативно – правових актів. 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є: 

3.1. Реалізація гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з Конституцією України, 

шляхом отримання громадянами грошової компенсації витрат на проведення поховання. 

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

4.1. Забезпечити отримання громадянами грошової компенсації витрат на проведення поховання 

мешканців м. Бібрка працездатного віку, які були безробітними на день смерті. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 
Розробник Програми: 

Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради 

2. Термін реалізації Програми: 2016 рік 
3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

5,00 тис.грн 

утому числі: 

3.1. кошти місцевого бюджету 5,00 тис.грн 

3.2. кошти інших джерел 
 

 



Б.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми: 

5.1. Забезпечить своєчасне, належне та в повному обсязі фінансування на виплату грошової 

компенсації витрат на проведення поховання осіб працездатного віку, які були безробітними на 

день смерті. 

5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду міського 

бюджету на 2016 рік. 

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у таблиці. 

7.ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ І ЇЇ РЕСУРСНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Обсяги коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання 

програми 

2016рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

 5,00 тис.грн 

міський бюджет 
 

5,00 тис.грн 
інші кошти 

 

- 

 

Секретар Бібрської міської ради                    Н.К.Федущак 

 

 

 
 


