
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 серпня 2019 року                         м. Біла Церква                                    № 158 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 08 серпня 2019 року № 8530, заяви громадян про надання одноразової 

грошової допомоги на поховання осіб, які не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно до пунктів 13 та 20 

частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», враховуючи рішення 

Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року № 1114-35-VII «Про затвердження 

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква 

«Турбота» на 2017-2022 роки», 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», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про встановлення 

розміру допомоги на поховання» від 29 січня 2019 року № 53 та враховуючи протокол робочої 

групи з питань надання допомоги по програмі «Турбота» від 08 серпня 2019 року № 23: 

1. Надати одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету по Програмі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки на поховання осіб, які не були застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та померли в літній період (з 01 квітня 2019 р. по 31 

жовтня 2019 р.) в розмірі 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень кожному виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого відповідно до 

чинного законодавства України: 

1.1. Клюшніченку Олександру Миколайовичу; 

1.2. Черненко Жанні Григорівні; 

1.3. Шабельній Ірині Олександрівні. 

2. Надати одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету по Програмі 

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

2022 роки на поховання осіб, які не були застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та померли в зимовий період з (01 листопада 2019 р. по 

31 березня 2019 р.) в розмірі 5600 (п’ять тисяч шістсот) гривень виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого відповідно до чинного 

законодавства України - Шмигельській Інні Анатоліївні. 

 

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 19 400 
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(дев’ятнадцять тисяч чотириста) грн. 00 коп. для виплати допомоги вищезазначеним 

громадянам.  

4. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам зазначеним у пункту 1 та 2 розпорядження. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови         В. Кошель 


