
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 15 липня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 144 Р 

Про виділення коштів по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення 

м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

 
Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 09 липня 2020 року № 7672, у зв’язку із смертю 06 липня 2020 року 

Крашаниці Олега Борисовича - учасника бойових дій, який приймав безпосередню участь в 

антитерористичній операції та помер під час проходження військової служби в районі 

проведення операції Об’єднаних сил, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки, 

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

Порядку відшкодування вартості ритуальних товарів та послуг, затвердженого додатком 3 до 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 вересня 2017 року № 337 

«Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки», та враховуючи 

протокол робочої групи з організації поховання від 08 липня 2020 року № 02, зобов’язую: 

 

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

соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки для 

відшкодування вартості ритуальних товарів та послуг в сумі 6797 (шість тисяч сімсот 

дев'яносто сім) грн 50 коп. (в тому числі: товари - 2012 грн 50 коп., послуги – 

4785 грн.00 коп.). 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради укласти 

договора купівлі-продажу ритуальних товарів та послуг, наданих для організації проведення 

поховання Крашаниці Олега Борисовича. 

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 6797 (шість 

тисяч сімсот дев'яносто сім) грн 50 коп. (в тому числі: товари - 2012 грн 50 коп., послуги – 

4785 грн 00 коп.) для подальшого перерахування за призначенням. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


