
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 08 червня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 128 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі соціального забезпечення та 

соціального захисту населення  «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 28 травня 2021 року № 5000, у зв’язку із смертю Почесного громадянина 

м. Біла Церква Дячуна Теодора Григоровича, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 розділу 5 Програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року № 1114-35-VII 

(зі змінами), Порядку відшкодування вартості ритуальних товарів та послуг, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 січня 2021 року № 48 

«Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки», та враховуючи протокол 

робочої групи з організації поховання від 24 травня 2021 року № 01, зобов’язую: 

  

1. Виділити кошти з місцевого бюджету по Програмі соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки для відшкодування вартості 

ритуальних товарів, послуг, квіткової продукції та поминального обіду в сумі 32 050 

(тридцять дві тисячі п’ятдесят) грн 00 коп. (в тому числі ритуальні товари – 8488,00 грн, 

ритуальні послуги – 10 062,00 грн, квіткова продукція – 1000,00 грн, поминальний обід – 

12500,00 грн). 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради укласти 

договора із суб’єктами, визначеними робочою групою з організації поховання, про надання 

ритуальних послуг, послуг з проведення поминального обіду, купівлі-продажу ритуальних 

товарів та квіткової продукції, а також забезпечити оплату вищезазначених послуг та 

товарів. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 32 050 (тридцять дві 

тисячі п’ятдесят) грн 00 коп. для подальшого перерахування за призначенням. 

4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


