
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ 
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11

«16» квітня 2020 року м. Київ

Про порядок здійснення заходів 
та перевірки присутніх осіб під час 
процедури поховання на кладовищі 
в умовах надзвичайної ситуації

В зв’язку з посиленням режиму надзвичайної ситуації в місті Київ та 
відповідно до Розпорядження КМДА від 16.03.2020 року №444, Закону 
України № 3219 від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 року №11 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» в умовах надзвичайної ситуації:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Приймальники замовлень під час оформлення договору -  замовлення на 
організацію та проведення поховання померлого від коронавірусної 
хвороби (СОУШ-19) або пневмонії у виконавця волевиявлення померлого 
або особи, яка зобов’язалася поховати померлого обов’язково отримують 
перелік осіб, які будуть брати участь у процедурі прощання та поховання 
померлого на кладовищі (ПІБ, адреси проживання, контактний номер 
телефону).

2. Попередити виконавця волевиявлення померлого або особу, яка 
зобов’язалася поховати померлого про здійснення підтвердження всіх 
присутніх на кладовищі, які будуть брати участь у процедурі прощання та 
поховання померлого, заявлених раніше під час оформлення договору -  
замовлення;

3. На кладовищі здійснюється перевірка присутніх осіб, які будуть брати 
участь у процедурі прощання та поховання померлого, відповідно до 
заявленого раніше переліку з подальшим внесенням відомостей до 
журналу реєстрації присутніх осіб під час процедури прощання та



поховання із зазначенням дати і часу перебування, що має містити ПІБ, 
адреси проживання, контактний номер телефону;

4. Завідуючий та доглядачі кладовищ несуть персональну відповідальність 
за порушення вимог розпорядження відповідно до чинного законодавства.

5. У разі виникнення конфліктних ситуацій негайно викликати національну 
поліцію, для складання протоколу про адмІНІСТративне Правопорушення.

6. Розпорядження діє у період надзвичайної ситуації.

Директор 0 .0 . Голуб


