
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 181 

 

Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2021 року 

№ 1945-21-VIII «Про затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради 

з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за 

контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці 

громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік» 

 

Розглянувши пояснювальну записку заступника міського голови Савчука Ю.С. 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, законів України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про основи національного спротиву», «Про затвердження Указу 

Президента України «Про загальну мобілізацію», статті 40, частини шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», з метою забезпечення належного фінансування заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки, мобілізації місцевого значення, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Внести до комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та 

фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову 

на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській 

міській територіальній громаді на 2022 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 17 лютого 2022 року від 25листопада 2021 року № 1945-21-VIII «Про затвердження 

комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансового 

забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2022 рік» (далі – Програма) наступні зміни та доповнення: 

1.1. У розділі 5 Програми цифри та слово «1 899 437 гривень.» замінити цифрами та 

словом «2 499 437 гривень.». 

1.2. Розділ 6 Програми доповнити пунктом 6.6 наступного змісту: «6.6. Транспортні 

витрати із забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки, мобілізації місцевого 

значення.». 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при внесенні змін до бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади передбачити кошти на фінансування заходів 

Програми виходячи з пріоритетів та можливостей місцевого бюджету. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова Геннадій ДИКИЙ 


