
Інформаційна картка адміністративної послуги, 

яка надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги 

Надання дозволу на перепоховання  
(назва адміністративної послуги) 

Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місце знаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

вул. Жовтнева, 19  

УМА та ЖКГ (каб. 14, 8, 9) 

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 

надання адміністративної послуги  

Понеділок – п’ятниця  

 8.00 год. до 17.00 год. 

3. Телефон/факс, адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел. 2-20-25, факс 2-20-37 

uma_jkg@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4.  Закони України Про поховання та похоронну справу від 10.07.2003 року 

№1102-IV 

5. Акти Кабінету Міністрів України - 

6. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

- 

7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 

органів місцевого самоврядування  

п.2.12 рішення виконавчого комітету від 10.04.2006 року 

№176 «Про затвердження необхідних мінімальних переліків 

видів ритуальних послуг, вимог щодо порядку організації 

поховання і ритуального обслуговування населення, 

функціонування та утримання міських кладовищ» 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги 

Письмова заява особи, що здійснила поховання. 

9. Вичерпний перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1.Заява . 

2. Висновок органу санітарно-епідеміологічної служби. 

3. Копія свідоцтва про смерть. 

10. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

       Прийом заяв на надання дозволу на перепоховання  

здійснюється Центром надання адміністративних послуг 

Знам’янської міської ради в понеділок – п’ятницю з 08.00 до 

17.00 за адресою м. Знам’янка вул. Жовтнева, 17, каб. 13. 
11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Надання дозволу на перепоховання – послуга безоплатна; 

(здійснення перепоховання – послуга платна) 

 

У разі платності: 

1) Нормативно-правові акти, на підставі яких 

стягується плата 

ст.21 Закону України «Про поховання та похоронну справу» 

2) Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

Відповідно до вартості ритуальних послуг, згідно рішення 

виконавчого комітету від 26.10.2011 року №610 (здійснення 

перепоховання) 

3) Розрахунковий рахунок для внесення плати 

 

Каса СМКП «Ритуал» 

12. Строк надання адміністративної послуги Компетентний орган у місячний строк після надходження 

зазначеного проекту приймає рішення про надання дозволу на 

перепоховання 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

 В разі не закінчення строку від моменту поховання, який би 

гарантував повну загибель патогенної мікрофлори в ґрунті на 

рівні глибини поховання: одного року в піщаному ґрунті і 3-х 

років у зволожених ґрунтах важкого механічного складу і 

глиняних ґрунтах, відповідно до вимог п.6.1 «Гігієнічні 

вимоги до перепоховання останків померлого» Державних 

санітарних правил та норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Надання дозволу на перепоховання 

15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто або поштою 

16. Примітка - 

        

 


