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 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 45 від 11.03.2021 року

Правила функціонування кладовищ на території
Лука-Мелешківської сільської ради

Правила  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.

Для  розміщення  місця  поховання  Лука-Мелешківською  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)
земельні ділянки за адресою:

1) с.Лука-Мелешківська ( 2,6 га ) ;
2) с.Лука-Мелешківська ( 5,66 га ) ;
3) с.Тютьки ( 2,5 га ) ;
4) с.Прибузьке ( 1,72 га ) ;
5) с.Іванівка ( 3,25 га ) ;
6) с.Цвіжин ( 2,5 га ) ;
7) с.Яришівка ( 0,75 га ) ;
8) с.Яришівка ( 3,42 га ) ;
9) с.Студениця ( 1,73 га );
10) с.Лани (0,5 га );
11) с.Пилява ( 1,7 га ) ;
12 ) с.Майдан-Чапельський ( 0,9362 га ) ;
13) с.Парпурівці ( 5,1954 га ) ;
14) с.Хижинці ( польське 0,3579 га );
15) с.Хижинці ( 1,8872 га);
16) с.Хижинці ( 5,5249 га);
17) с.Сокиринці ( 1,7 га ).

                 На території сільської ради розміщені :
-  «Пам’ятник  воїнам  ВВв»  розташований  за  адресою  :  вул.  Тиврівське  шосе,  с.  Лука-
Мелешківська;
- «Пам’ятник воїнам ВВв» розташований за адресою : вул. Миру, с. Тютьки;
- «Пам’ятник воїнам ВВв» розташований за адресою : вул. Шевченка, с. Прибузьке;
- «Меморіал визволення» розташований за адресою : с. Іванівка;
- «Меморіал Скорботна мати» розташований за адресою : с. Цвіжин;
- «Меморіал слави» розташований за адресою : вул. Шкільна, 1 с. Яришівка;
- «Могила невідомому солдату» розташований за адресою : вул. Центральна, с. Яришівка;
- «Могила невідомому солдату» розташований за адресою : вул. Дружби, с. Лани;
- «Братська могила» розташований за адресою : вул. Дружби, с. Лани;
- «Пам’ятник воїнам ВВв» розташований за адресою : вул. Першотравнева, с. Пилява;
-  «Могила  командира  Червоної  армії  Горбачева»  розташований  за  адресою  :  вул.  Садова,  с.
Пилява;
-  «Могила  воїна-афганця  Джерелюка  С.А.»  розташований  за  адресою  :  діюче  кладовище,  с.
Пилява;
- «Братська могила жертв Голодомору 1932-1933 рр.» розташований за адресою : вул. Садова, с.
Пилява;
- «Меморіал визволення» розташований за адресою : вул. Шевченка с. Сокиринці;
- «Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 рр.» розташований за адресою : вул. Шевченка
с. Сокиринці;
- «Меморіал визволення» розташований за адресою : вул. І.Богуна с. Хижинці;
- «Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 рр.» розташований за адресою : вул. 1 Травня с.
Хижинці;
- «Могила невідомого солдата» розташований за адресою : вул. 1 Травня с. Хижинці;
- «Пам’ятник воїнам ВВв» розташований за адресою : вул. Шевченка, с. Парпурівці;
- «Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 рр.» розташований за адресою : вул. Шевченка
с. Парпурівці;



Головними проблемами обслуговування та утримання кладовищ на території сільської ради є :
- розробка детального плану території для розміщення кладовища с. Лука-Мелешківська;
- розширення діючого кладовища в селі Пилява;
- відсутність коштів в бюджеті сільської ради з метою здійснення ремонтних робіт пам»ятників,
які розташовані на території сільської ради.

1.Організація ритуального обслуговування
1.1. Організація, утримання в належному стані та охорона місць поховань покладається

на  виконавчий  комітет  сільської  ради,  та  на  відповідальних  осіб  – наглядачі  за  кладовищами
(додаток 1).

2. Поховання померлого
2.1. Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у

волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця
від виконання волевиявлення поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками
(усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою,
яка зобов'язалася поховати померлого.

2.2.  Виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка  зобов'язалася  поховати
померлого, в установленому законодавством порядку в день звернення видаються:
- лікарське свідоцтво про смерть - закладом охорони здоров'я;
-  свідоцтво  про  смерть  та  довідка  про  смерть  -  відділом  реєстрації  актів  цивільного  стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, виконавчим
органом  сільських,  селищних,  міських  (крім  міст  обласного  значення)  рад,  консульською
установою чи дипломатичним представництвом України.

Зазначені  документи  можуть  надаватися  за  дорученням  виконавця  волевиявлення
померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, іншій юридичній чи фізичній особі.

2.3. У разі смерті громадянина на території іноземної держави та за наявності письмового
волевиявлення  про  поховання  його  тіла  на  території  України,  посвідченого  належним  чином,
поховання  здійснюється  у  відповідних  місцях  поховань  на  території  України  виконавцем
волевиявлення  померлого  або  особою,  яка  зобов'язалася  поховати  померлого,  за  сприяння
консульської установи чи дипломатичного представництва України.

2.4.  Поховання  померлих  одиноких  громадян,  осіб  без  певного  місця  проживання,  а
також невпізнаних трупів, у випадку відсутності родичів або осіб та організацій, що можуть взяти
на себе організацію поховань, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.5. Кожне поховання реєструється в спеціальних книгах реєстрації поховань, які ведуть
наглядачі з зазначенням таких відомостей:
- рік, місяць і число поховання (кремації);
- прізвище, ім'я та по батькові померлого;
- рік, місяць, число народження і смерті;
- дата і ким видано свідоцтво про смерть;
- прізвище, ініціали родичів померлого, їх адреса.

2.6. Поховання труни з померлим в місце родинного поховання дозволяється на підставі
письмової заяви близького родича, на якого зареєстрована могила.

2.7. Ділянка землі для поховання труни з тілом чи урни з прахом відводиться в розмірах,
визначених у пункті 6.3 Правил.

2.8.  Перевезення  або  перенесення  померлих  до  місця  поховання  здійснюється  за
бажанням їх родичів у труні з відкритою кришкою, якщо поховання здійснюється не пізніше, ніж
через три доби після смерті.

2.9.  B  окремих  випадках,  як  виняток,  поховання  іногородніх  громадян  на  сільських
кладовищах сіл  Лука-Мелешківської сільської ради здійснюється згідно з дозволом виконавчого
комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  за  погодженням  наглядача  кладовища  (крім
громадян, які постійно проживають та зареєстровані на території  Лука-Мелешківської сільської
ради Вінницького району Вінницької області).

2.10. В разі виявлення самовільного захоронення наглядач негайно повідомляє про це в
виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської рада, та районний відділ внутрішніх справ.

3. Поховання померлих осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі
3.1.  Поховання  померлих  осіб,  які  відбували  покарання  в  місцях  позбавлення  волі,

здійснюється за рахунок коштів установи, де відбував покарання померлий або за рахунок коштів
виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов'язалася поховати померлого, за бажанням
цих осіб у встановленому порядку.



4. Поховання інфікованого тіла
4.1. Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною

інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.
4.2. Забороняється перевозити у відкритих трунах і завозити додому трупи померлих від

особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, натуральна віспа, сибірка), а також коли є заборона
лікаря медичного закладу.

5. Порядок перепоховань.
5.1.  Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках, з дозволу

виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  при  наявності  заяви  родичів
похованого, висновку місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації залишків і їх
перевезення  на  інше  місце  поховання,  довідки  лікувального  закладу  про  причину  смерті
похованого,  дозволу  комунального  органу  на  поховання  на  іншому  кладовищі.
Ексгумація здійснюється, як правило, в зимовий час по закінченні одного року після поховання в
піщаних ґрунтах і  трьох років в  інших ґрунтах у присутності  представників санепідемслужби.
Виняток з правил складає перепоховання урни з прахом, а також ексгумація на вимогу слідчих
органів і прокуратури. Вона здійснюється у присутності слідчого, судмедексперта та двох свідків.
Про виймання залишків з могил робиться відповідний запис у книзі реєстрації поховань.

6. Влаштування могил
6.1 Поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
6.2 Довжина могили для дорослого повинна бути не менше, ніж 2 метри, ширина - 1 метр,

глибина  -  1,5  метри  від  поверхні  землі  до  кришки  труни  з  урахуванням  місцевих  грунтово-
кліматичних  умов.  При  похованні  померлих  дітей  розміри  могили  можуть  бути  відповідно
зменшені.
Для поховання урни з прахом відводиться ділянка розміром 0,8 на 0,8 метрів, на якій можливе
розташування декількох урн.

6.3 Під кожну могилу відводиться ділянка таких розмірів.

Назва
поховання

Розмір

Земельної ділянки Могили

площа,
м2

довжина,
м

ширина, м

Подвійне 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0

Одинарне 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0

Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8

               6.4. Як правило, на кладовищах відводиться місце для одинарного поховання.

                7 . Правила обладнання та експлуатації території кладовища
7.1.  На  могилах  у  межах  виділеної  ділянки  дозволяється  встановлення  намогильних

споруд, лав, столиків, висадження квітів.
7.2. Висадження дерев, кущів, квітів та встановлення лав, столиків за межами відведеної

ділянки, у проходах між могилами категорично забороняється.
7.3. Всі намогильні споруди, встановлені громадянами, є їх особистою власністю.
7.4. На території кладовища забороняється:

- використання штучних квітів в букетах, корзинах, вінках (крім дня поховання);  
- встановлення огорож, висадження дерев та кущів;
- користуватися автомобільним транспортом (за винятком для підвозу намогильних споруд та 
будматеріалів, в присутності наглядача кладовища), мотоциклами, велосипедами, катання на 
санках та лижах;
- порушувати розміри місць поховань, встановлених п. 6 даних Правил;
- порушувати тишу та порядок;



- вигулювати або випасати тварин;
- розпалювати багаття; брати грунт, різати дерн, довго зберігати будівельні
та інші матеріали (крім спеціально відведених для цього місць);
- проводити обрізування, посадку та перепосадку дерев, кущів без погодження виконавчого 
комітету Лука-Мелеківської сільської ради.

7.5.  Землі,  на  яких  розташовані  місця  поховання,  є  об’єктами  права  комунальної
власності і не підлягають приватизації або передачі в оренду.

На  території  місця  поховання  не  можуть  бути  розташовані  об’єкти  іншої,  крім
комунальної форми власності.

7.6. Відвідування кладовища дозволяється в світлу пору доби.

8. Права виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради
8.1. Виконавчий комітет має право:

- прибирати лави, ящики, столи, дерева, кущі та квіти, встановлені/висаджені в проходах між 
могилами, самовільно поставлені огорожі, що не відповідають вимогам цих правил;
- вимагати від відвідувачів кладовища виконання встановлених правил.

9. Права і обов'язки відвідувачів кладовища і власників могил
9.1.  Громадяни  які  відвідують  кладовище,  зобов'язані  дотримуватися  правил  і  вимог,

викладених в пунктах 6.3., 7.1., 7.2.
9.2.  Користувачі  могил  зобов'язані  утримувати  могилу  та  намогильні  споруди  у

належному  стані,  виправляти  провали,  проводити  підсипання,  озеленення  пагорка  та  ремонт
намогильних споруд.

9.3. Громадяни - власники могил зобов`язані на місці поховання здійснювати благоустрій,
озеленення, прибирання.

9.4. Наруга над могилою, а також викрадення предметів, які знаходяться в могилі або на
ній, карається законом. Винні в скоєнні зазначених злочинів підлягають затриманню і передачі
представникам органів внутрішніх справ для притягнення до карної відповідальності.

9.5. Особи, винні в порушенні п. 7.4 даних Правил, притягуються до адміністративної
відповідальності відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Додаток 
до Правил функціонування кладовищ

СКЛАД
відповідальних осіб – наглядачів за кладовищами

на території Лука-Мелешківської територіальної громади

с.Лука- Мелешківська, с.Тютьки                                             – Бузін Василь Вікторович;
с.Прибузьке                                                                                – Ковальчук Зінаїда Миколаївна;
с.Іванівка                                                                                    – Малюта Володимир Григорович;
с.Цвіжин                                                                                     – Ткачук Віктор Вікторович;
с.Яришівка                                                                                 – Ліневич Сергій Валерійович;
с.Студениця, с.Лани                                                                  – Сніцар Василь Іванович
с.Пилява                                                                                     – Бабенко Олександр Васильович
с.Майдан-Чапельський, с.Парпурівці,
 с.Хижинці, с.Сокиринці                                                          – Кальченко Олександр Станіславович
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