
                             
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «___» ___________  2020 року                            № ____ 

 

Про затвердження Порядку  

транспортування та доставки померлих  

у морги лікарень, а також трупів з місць 

пригод та одиноких громадян у морг  

комунального закладу «Кіровоградське  

обласне бюро судово-медичної  

експертизи» у місті Кропивницькому 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України 

«Про поховання та похоронну справу», Порядком взаємодії між органами та 

підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами 

прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затвердженого 

спільним наказом Міністерства Внутрішніх Справ України, Міністерством 

охорони здоров’я України та Генеральної прокуратури України від 29 вересня 

2017 року № 807/1193/279, Необхідним мінімальним переліком вимог щодо 

порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, 

затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 та з метою 

організації транспортування та доставки померлих у морги лікарень міста 

Кропивницького, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Порядок транспортування та доставки померлих у морги 

лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» у місті Кропивницькому, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника комунального 

підприємства «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» Ю.Вісяникова.  

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Володимир Казанок 22 05 06 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького              

«___» __________ 2020 року № ____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

транспортування та доставки померлих в морги лікарень,  

а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг  

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро  

судово-медичної експертизи» у місті Кропивницькому 

 

І.  Загальні положення 

 

1.1. Порядок транспортування та доставки померлих в морги лікарень, а 

також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг судово-медичної 

експертизи у місті Кропивницькому (далі - Порядок) спрямований на 

врегулювання та упорядкування відносин між органами Національної поліції 

України, закладами охорони здоров'я, бюро судово-медичної експертизи та 

виконавцем послуг з транспортування трупів громадян до експертних установ 

міста Кропивницького. 

1.2. Доставка померлих в морги лікарень, а також трупів з місць пригод та 

одиноких громадян у морг комунального закладу «Кіровоградське обласне 

бюро судово-медичної експертизи» у місті Кропивницькому забезпечується 

цілодобово (включаючи вихідні та святкові дні) власним спецтранспортом 

комунального підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» (далі - Підприємство) відповідно до 

цього Порядку, а у разі  відсутності такої можливості у Підприємства - іншим, 

передбаченим чинним законодавством способом. 

1.3. Інші суб’єкти господарювання не мають права оформлювати 

замовлення та здійснювати транспортування померлих. У разі доставки 

померлих в морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян 

у морг комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» у місті Кропивницькому іншими суб’єктами господарювання, 

окрім тих, які зазначені в пункті 1.2. даного Порядку, працівники моргів 

зобов’язані повідомити про такі факти працівників Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

для вжиття останніми відповідних заходів реагування. 

1.4. Замовлення на транспортування померлих від Кропивницького                      

ВП ГУ НП в Кіровоградській області з місця події та місця проживання 

померлих, приймаються уповноваженою Підприємством особою цілодобово за 

телефоном 27-25-26. 

1.5. Послуги з транспортування померлих здійснюється виконавцем 

послуги на платній основі відповідно до затвердженого ним прейскуранту цін 

(тарифів). 
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1.6. Спецавтортанспорт для транспортування та доставки померлих в 

морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» повинен відповідати наступним критеріям: 

обладнаним ізотермічним кузовом, герметично відокремленим від кабіни 

водія; 

обладнаним холодильною установкою (рефрижератор); 

пристосованим до перевезення труни та носилок з небіжчиком; 

обов’язково бути сертифікованим Державним підприємством «Державний 

автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».  

 

ІІ. Порядок направлення померлих на зберігання в морги лікарняних 

закладів та   комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-

медичної експертизи», у разі смерті людини за місцем її проживання за 

відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку 

 

2.1. У разі смерті людини за місцем її проживання родичі померлого 

повинні зателефонувати на номер 102 Кропивницького ВП ГУ НП в 

Кіровоградській області. 

2.2. Після отримання повідомлення про факт смерті людини за місцем її 

проживання, уповноважені працівники Кропивницького ВП ГУ НП в 

Кіровоградській області та судово-медичний експерт комунального закладу 

«Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи» виїжджають за 

місцем події та за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті 

та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають 

висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання. 

2.3. Після складання зазначеного у пункті 2.2. даного Порядку висновку, 

працівником Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області 

здійснюється виклик виконавця послуг з транспортування та доставки тіла 

померлого. 

2.4. Приймальник замовлення оформлює замовлення в реєстраційному 

журналі, де зазначає: 

порядковий номер замовлення; 

дату і час прийому замовлення; 

прізвище, ім’я, по батькові померлого; 

адресу, куди подається спецтранспорт; 

адресу моргу, куди доставляється померлий; 

прізвище, ім’я, по батькові замовника; 

номер телефону замовника. 

2.5. Приймальник замовлення при оформленні замовлення зобов’язаний 

повідомити замовнику час, протягом якого буде транспортовано тіло померлого 

(не більше однієї години) і адресу моргу. Бригада виконавця послуги 

переносить тіло померлого до спецавтотранспорту та супроводжує його до 

моргу. По закінченні виконання замовлення доповідає замовнику замовлення 

про його виконання.  
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2.6. Виконавець  послуги з транспортування та доставки тіла померлого 

доставляє   померлого:  

в морг лікарняного закладу - в разі, якщо судово-медичним експертом не 

встановлені ознаки насильницької смерті або патологічний стан померлого до 

смерті (зі слів родичів або наявних у родичів записів сімейного лікаря в 

медичній документації чи наявної інформації з інших доступних джерел) 

вказував на відсутність у померлого інфекційної хвороби, онкологічного 

захворювання інших гострих заразних захворювань, які могли бути причиною 

смерті. За таких умов родичі можуть відмовитись від розтину тіла померлого. 

Для цього родичам померлого необхідно написати заяву на відмову від розтину 

і надати її в морг. 

в морг комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-

медичної експертизи» - в разі, якщо судово-медичним експертом не встановлені 

ознаки насильницької смерті, але патологічний стан померлого до смерті (зі слів 

родичів або наявних у родичів записів сімейного лікаря в медичній 

документації чи наявної інформації з інших доступних джерел) вказував на 

наявність у померлого до смерті інфекційної хвороби, онкологічного 

захворювання інших гострих заразних захворювань, які могли бути причиною 

смерті. 

2.7. Вказані в пункті 2.6. даного Порядку морги зобов’язані прийняти тіло 

померлого на зберігання до дня поховання померлих цілодобово в усі дні тижня, 

включаючи вихідні та святкові дні, транспортованих виключно 

спецтранспортом Підприємства, а у разі  відсутності такої можливості у 

Підприємства – іншим, передбаченим чинним законодавством способом.  

 

ІIІ. Порядок направлення померлих на зберігання в морг комунального 

закладу  «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи», у разі 

смерті одиноких громадян, невстановленої особи, померлих не за місцем 

проживання за ознаками насильницької смерті чи підозри на таку, 

загиблих в результаті нещасних або трагічних випадків 

  

3.1. Особа, яка виявила померлого одинокого громадянина, 

невстановленої особи, померлого не за місцем проживання за ознаками 

насильницької смерті чи підозри на таку, загиблих в результаті нещасних або 

трагічних випадків повинна зателефонувати на номер 102 Кропивницького             

ВП ГУ НП в Кіровоградській області. 

3.2. Після отримання повідомлення про факт смерті одиноких громадян, 

трупа невстановленої особи, померлих не за місцем проживання за ознаками 

насильницької смерті чи підозри на таку, загиблих в результаті нещасних або 

трагічних випадків, слідчо-оперативна група Кропивницького ВП ГУ НП в 

Кіровоградській області, та судово-медичний експерт комунального закладу 

«Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи» виїжджають за 

місцем події. Про факт насильницької смерті людини невідкладно 

повідомляється прокурор. 

3.3. Працівником Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області 

здійснюється виклик виконавця послуг з транспортування та доставки тіла 

померлого. 



 

4 

 

3.4. Транспортування померлих одиноких громадян, трупа невстановленої 

особи, загиблих в результаті нещасних або трагічних випадків здійснюється 

виконавцем послуги виключно до моргу комунального закладу «Кіровоградське 

обласне бюро судово-медичної експертизи». 

3.5. Транспортування трупа людини з ознаками насильницької смерті чи 

підозри на таку до моргу комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро 

судово-медичної експертизи» здійснюється в установленому законодавством 

порядку обов’язково в супроводі працівника поліції. 

 

IV. Обов’язки бригади з транспортування померлих в морги 

 

4.1. У своїй діяльності бригада з транспортування померлих керується 

цим Порядком. 

4.2. Старший бригади повинен бути чисто, охайно одягнений та прибувши 

за адресою, вказаною в замовленні, зобов’язаний: 

висловити співчуття рідним і близьким померлого, бути уважним і 

ввічливим; 

перевірити наявність одного з наступних документів: медичного висновку 

про смерть, виданого поліклінікою за місцем проживання померлого, 

направлення на патологоанатомічний розчин, протоколу огляду померлого 

працівником Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області;  

записати повні анкетні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та адресу, 

звідки вивозиться померлий; 

транспортувати померлого в морг лікарняного закладу або в морг 

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» та зареєструвати в журналі реєстрації зазначених установ;  

у разі виявлення на одязі і тілі померлого рухливих вошей, 

транспортування проводиться тільки після проведення санобробки службою 

міської санітарної станції (або службою, яка має такі повноваження). У разі 

такої потреби, виклик вказаної служби здійснює працівник Кропивницького             

ВП ГУ НП в Кіровоградській області. 

4.3. Водій спецтранспорту зобов’язаний подати транспорт як найближче 

до місця події.   

4.4. Старший спецбригади зобов’язаний здати померлого під розпис 

черговому санітарові моргу лікарняного закладу або комунального закладу 

«Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи». 

4.5. Для обробки спецтранспорту, у разі такої потреби, дезінфікуючі 

засоби повинні знаходитися у спецтранспорті. 

 

V. Прикінцеві положення 

 

5.1. Вимоги цього Порядку повинні неухильно виконуватися всіма 

учасниками технологічного процесу, пов’язаному з транспортуванням та 

доставки померлих у морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких 

громадян у морг комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово- 

медичної експертизи». 
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5.2. Виконавцем послуги з транспортуванням та доставки померлих у 

морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» щомісячно надається Кропивницькому ВП ГУ НП в 

Кіровоградській області інформація щодо кількості викликів останнім 

спецтранспорту та складається акт звіряння таких викликів.  

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

 житлово-комунального господарства                                 Тетяна САВЧЕНКО  

 


