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від 19 лютого 2015 року 

 

 

Про стан реалізації законодавства щодо поховання учасників 

антитерористичної операції 

 

 

Загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання 

померлих, регулювання відносин, що виникають після смерті (загибелі) особи 

щодо проведення процедури поховання, визначені Законом України "Про 

поховання та похоронну справу" (далі - Закон про поховання). 

Відповідно до статті 8 Закону про поховання організація діяльності в 

галузі поховання померлих здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері                   

житлово-комунального господарства, іншими центральними органами 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та їх виконавчими органами. 

Статтею 15 Закону про поховання передбачено, що Збройні Сили України, 

інші утворені відповідно до закону військові формування, а також Служба 

безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, інші державні органи 

надають допомогу в проведенні поховання померлих сім'ям, батькам або 

іншим особам, які зобов'язалися поховати померлих військовослужбовців, осіб 

начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, Державної 

кримінально-виконавчої служби України, осіб начальницького складу 

податкової міліції, які померли (загинули) під час проходження служби  

(виконання службових обов'язків), компенсують матеріальні витрати на 

ритуальні послуги та на спорудження надгробків у порядку та розмірах, що 



визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Безоплатно поховання для виконавця волевиявлення померлого або особи, 

яка зобов'язалася поховати померлого, відповідно до статті 14 Закону про 

поховання здійснюється осіб, які мали:  

- особливі заслуги або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

- статус учасника бойових дій;  

- статус інваліда війни. 

На осіб, які загинули внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України у складі добровольчих формувань, що не увійшли до складу Збройних 

Сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії 

України, дія положень Закону щодо безоплатного поховання не поширюється. 
Відповідно до Положення про Державну службу у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі Служба), 

відповідно до покладених на неї завдань: 

- бере участь в організації поховання осіб, які загинули під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, воєн на території України 

та інших держав, у тому числі виплати матеріальної допомоги; 

- забезпечує взаємодію органів державної влади, громадських об’єднань, 

підприємств з питань здійснення пошуку, упорядження і збереження військових 

поховань та встановлення імен невідомих воїнів, які загинули під час 

антитерористичної операції та воєн на території України та інших держав. 

Натомість Державним бюджетом України на 2015 рік бюджетної 

програми на здійснення Службою завдання щодо організації поховання осіб, які 

загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, не 

передбачено. 

Відповідно до Закону про поховання та Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року 

№1445, видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 

виділяються з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя. 

Як свідчать численні звернення громадян, проти чого не заперечують 

Служба та Міністерство оборони України, перевезення осіб, які загинули під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, до місця їх поховання 

здійснюється у більшості випадків відповідним підрозділом Міністерства 

оборони України, а поховання таких осіб здійснюється або за рахунок власних 

коштів родичів загиблого, або за рахунок місцевих бюджетів (як це передбачено 

для учасників бойових дій та інвалідів війни). 

Члени Комітету одностайні в тому, що така практика не може бути 

застосована до осіб, які загинули під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції. Поховання осіб, які загинули, захищаючи 

суверенітет та територіальну цілісність України, має здійснювати Держава 

власним коштом, а головним координатором цієї роботи має бути Державна 



служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

Одним із механізмів участі Держави в похованні загиблих учасників 

антитерористичної операції може бути передбачена субвенція Державного 

бюджету місцевим бюджетам на основі договору - замовлення. 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив:  

 

1. Інформацію Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції щодо поховання учасників антитерористичної 

операції взяти до відома.  

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням терміново вжити 

заходів щодо: 

1) забезпечення здійснення поховання осіб, які загинули під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, за рахунок коштів 

Державного бюджету; 

2) виконання Службою визначених завдань в частині організації 

поховання осіб, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 


