
Видача дозволу на перепоховання 
останків померлого

Строк надання послуги

 30 днів згідно Закону України "Про адміністративні послуги"

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява користувача місця поховання з обгрунтуванням причин перепоховання 
померлого

1. 

Лікарське свідоцтво про смерть2. 
Висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації3. 
Дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання 
останків на іншому кладовищі

4. 

Копія паспорта заявника(стор.1,2,11)5. 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом 



вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність та документ, 
що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про перепоховання останків 
померлого на інше кладовище

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

ст.21 Закону України "Про поховання та похоронну справу"•
Конституція України•
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

п.2.12 Порядоку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом 
державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
19.11.2003 №193

•

п. 6 Державних санітаних правил та норм "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 
утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 Источник: 
Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 
кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

п. 6.17-6.19 Порядоку функціонування кладовищ та інших місць поховань, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету ХМР №1826 від 30.12.2005

•

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Неповний перелік документів або невідповідність поданих документів встановленим 
вимогам;

1. 



Відсутність обґрунтованих причин для перепоховання останків померлого;2. 
Не є користувачем місця поховання.3. 


