
Додаток  2
до Порядку функціонування місць
поховань на території міста Кіровограда

СВІДОЦТВО
про поховання

Видано __________________________________,  користувачу місця
(прізвище, ім'я та по батькові)

поховання, родинного місця  поховання  (необхідне підкреслити), який
 "__"_______ 200_ року на ділянці N ____, ряд N ______, місце N __
кладовища,  розміщеного в  ___________________________ на  вулиці

(назва населеного пункту)

 __________ ___________________, здійснив  поховання  померлого
______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові померлого та номер свідоцтва про смерть) 

Відповідно до статті 25  Закону  України  "Про  поховання  та
похоронну справу", користувач має право на:

встановлення намогильної споруди в межах  виділеної  
земельної  ділянки  для  поховання  чи надання  згоди  на 
встановлення намогильної споруди іншими членами родини; 

вирішення питання про проведення підпоховання в зазначену
могилу інших померлих членів родини;

розпорядження щодо догляду за могилою;
здійснення інших дій,  пов'язаних з використанням  місця

поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

     Підпис
     печатка

Реєстраційний номер та дата видачі

Директор     департаменту 
житлово - комунального  господарства -
заступник   міського   голови   з    питань
діяльності     виконавчих    органів     ради                                   В. Андрєєв

Колос 24-85-93





Додаток  1
до Порядку функціонування місць
поховань на території міста Кіровограда

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
поховань та перепоховань померлих громадян

____________________________________________

м.Кіровоград, адреса кладовища _____________________________

Дата Місце поховання 
померлого

Свідоцтво про 
смерть

Дата 
поховання

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

померлого
народження смерті ділянка ряд місце

Причина 
смерті

номер 
актового 
запису

ким 
видано

Прізвище 
особи, яка 

зобов'язалася 
поховати 

померлого

Адреса та 
номер 

телефону 
особи,  яка 

зобов'язалася 
поховати 

померлого

Прізвище 
користувача 

місця 
поховання 
родинного 
поховання  
та номер 
свідоцтва 

про 
поховання   

Адреса та 
номер 

телефону 
користувача 
поховання 
родинного 
поховання  

Хто 
проводив 
поховання  

(назва 
організації 
та номер 
договору-

замовлення)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор     департаменту 
житлово - комунального  господарства -
заступник   міського   голови   з    питань
діяльності     виконавчих    органів     ради                                      В. Андрєєв

Колос 24-85-93



Додаток  3
до Порядку функціонування місць
поховань на території міста Кіровограда

КНИГА ОБЛІКУ 
намогильних споруд

На кладовищі _________________________
назва населеного пункту ______________________

Місце поховання 
померлого

Прізвище, 
ім'я 

померлого

Номер 
свідоцтва 

про 
смерть, 

ким 
видано

ділянка ряд місце

Прізвище та 
ім'я 

користувача, 
номер 

свідоцтва про 
поховання

Характеристика 
намогильної 

споруди з 
визначенням 
матеріалу, з 

якого 
виготовлено

Вартість 
намогильної 

споруди (у цінах,
підтверджених 
відповідними 
документами)

Документи, що 
підтверджують 

придбання 
намогильної 

споруди, дата 
реалізації

Намогильну 
споруду 

виготовив 
(повна назва 

суб'єкта 
господарської 

діяльності)

Дата 
установлення 
намогильної 

споруди

Гарантійний 
термін на 

намогильну 
споруду 

(початок та 
кінець)

Прізвище,
ім'я, по 

батькові 
власника

намогильної 
споруди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Директор     департаменту 
житлово - комунального  господарства -
заступник   міського   голови   з    питань
діяльності     виконавчих    органів     ради                                      В. Андрєєв

Колос 24-85-93


