
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 217 

 

Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації 

надання фінансової підтримки громадським організаціям 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 19 квітня 2022 року №1954, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 10 Положення про 

робочу групу з питань організації надання фінансової підтримки громадським організаціям, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 лютого 2019 року №91 (зі 

змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити протокол робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям від 23 лютого 2022 року №1 (копія протоколу 

додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 



Протокол  

засідання робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

 

23.02.2022 р.     м. Біла Церква           № 1 

Голова робочої групи – Новогребельська І.В. 

 

Присутні: 

Велігорська Т.О. 

Максимченко І.П. 

Гребенюк Р.І.   

Земецька Ю.Ю.    

Карпенко В.О.  

Копишинський О.М. 

Потапов Ф.Ф.    

Терещук С.Г.   
 

Відсутні: 

Олійник А.О.  

                                                                                                                   

Порядок денний: 

1. Про розгляд  пропозицій щодо розподілу фінансової підтримки ветеранським організаціям 

та громадським організаціям соціального спрямування міста Біла Церква за рахунок коштів 

місцевого бюджету на 2022 рік. (доповідач – Новогребельська І.В.) 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Новогребельська І.В. – ознайомила присутніх з рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради  від 

29 листопада 2018 року №3050-60-VII  «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2023 роки» від 02 вересня 2021 року 

№1271-16-VIIІ. Роз’яснила що внесені зміни у додаток 1 та додаток 2 викладені у новій 

редакції. Зокрема, щодо напрямків використання бюджетних коштів належить оплата 

комунальних послуг, послуги телефонного зв’язку (стаціонарного телефону), оплата оренди 

організаціями в приміщеннях які вони займають. Використання бюджетних коштів на інші 

цілі, крім зазначених, забороняється. 

Доповіла присутнім, що на засіданні розглядатимуться 18 заяв громадських організацій 

міста Біла Церква про надання фінансової підтримки з коштів місцевого бюджету. Підставою 

слугує рішення Білоцерківської міської ради про бюджет міста на 2022 рік від 30 грудня 2021 

року №2522-25-VIIІ та Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 р. №3050-60-VII 

(із змінами). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Терещук С.Г. – повідомила, що на 2022 рік у місцевому бюджеті передбачено 969 967,00 грн. 

на Програму фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування з них: ветеранським організаціям за кодом фінансової класифікації 

0813192 в сумі 650 435,00 грн. і громадським організаціям соціального спрямування за кодом 

фінансової класифікації 0813242 в сумі 319 532,00 грн. 



Потапов Ф.Ф. – запропонував в межах наявних асигнувань здійснити розподіл коштів між 

громадськими організаціями, що заявили потребу  у фінансуванні у разі наявності підстав 

визначених нормативно-правовими актами України та рішеннями Білоцерківської міської 

ради. 

 

Гребенюк Р.І. – надав інформацію про приміщення, які займають громадські організації, чиї 

заяви розглядаються на цьому засіданні робочої групи, укладені договори на оренду чи 

користування приміщеннями та інформував присутніх про вимоги законодавства України 

щодо надання приміщень, що знаходяться у комунальній власності. 

 

Максимченко І.П. – запропонувала для опрацювання членами робочої групи аналітичну 

довідку про обсяги використання бюджетних коштів, використання громадськими 

організаціями комунальних послуг в натуральних показниках у 2021 році, та пропозиції щодо 

надання фінансової підтримки на 2022 рік. Зауважила, що потреба формувалась на підставі 

заяви потреби у коштах, статутів, свідоцтва про реєстрацію організації, договорів про надання 

житлово-комунальних послуг та послуг телефонного зв’язку, договору оренди/користування 

приміщенням. Прогнозний розрахунок витрат використання бюджетних коштів на 2022 рік, 

підтверджується розрахунковими документами з урахуванням спожитого обсягу комунальних 

послуг у 2021 році із застосуванням тарифів, що діють з 01 січня 2022 року в розрізі 

комунальних послуг (тепло-газо-електро-водопостачання, послуги з утримання будинків, 

споруд та прибудинкової території, послуг зв’язку та договорів оренди/користування 

приміщенням). 

 

Члени робочої групи за результатами опрацювання аналітичних матеріалів та з урахуванням 

думок членів робочої групи надали такі пропозиції щодо обсягів фінансування громадських 

організацій: 

 

№ 

з/п 

Назва Сума 

(грн.) 

1 Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України 47613   

2 Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів 25510 

3 БЦ МГО Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

28024 

4 «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників 

бойових дій та ветеранів війни» 

27092 

5 Білоцерківське міське відділення української  асоціації звільнених у 

запас кадрових військовослужбовців 

34801 

6 БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та 

учасників бойових дій  

23052 

7 БЦ МО ВГО « Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників 

спецслужб України « Співдружність » 

13094 

8 БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані   

«  Десантне братство » 

16735 

9 Білоцерківське міське товариство інвалідів « Фенікс » Київської обласної 

організації « Союз організацій інвалідів України » 

49133 

10 Громадська організація « Інвалідів – ліквідаторів Чорнобиля »     

 

32992 

11 Білоцерківська міська громадська організація  Всеукраїнської 

громадської організації  інвалідів « Союз Чорнобиль України »  

27140 

12 Білоцерківська міська громадська організація « Інвалідів, ветеранів 

Чорнобиля » 

10050 

13 Громадська організація «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» 69759 



14 Громадська організація «Перший Український батальйон військових 

капеланів» 

163960 

15 Білоцерківський благодійний фонд  «Замкова гора» 8563 

16 Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю» 106100 

17 Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України  40909 

 Разом 724 527 

 

Терещук С.Г. – внесла пропозицію підтримати запропоновані обсяги фінансової підтримки 

для ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування. 

 

Новогребельська І.В. – поставила пропозицію щодо розподілу коштів на голосування. 

 

Голосували: 

Новогребельська І.В. – за 

Велігорська Т.О. – за 

Максимченко І.П. – за 

Гребенюк Р.І. – за 

Земецька Ю.Ю. – за 

Карпенко В.О. – за 

Потапов Ф.Ф. – за 

Терещук С.Г. – за 

Копишинський О.М. – за 

Всього: за – 9; проти – 0; утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Надати фінансову підтримку ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування на 2022 рік: 

№ 

п/п 

Назва Сума 

(грн.) 

1 Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України 47613   

2 Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів 25510 

3 БЦ МГО Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

28024 

4 «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників 

бойових дій та ветеранів війни» 

27092 

5 Білоцерківське міське відділення української  асоціації звільнених у 

запас кадрових військовослужбовців 

34801 

6 БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та 

учасників бойових дій  

23052 

7 БЦ МО ВГО « Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників 

спецслужб України « Співдружність » 

13094 

8 БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані   

«  Десантне братство » 

16735 

9 Білоцерківське міське товариство інвалідів « Фенікс » Київської обласної 

організації « Союз організацій інвалідів України » 

49133 

10 Громадська організація « Інвалідів – ліквідаторів Чорнобиля »     

 

32992 

11 Білоцерківська міська громадська організація  Всеукраїнської 

громадської організації  інвалідів « Союз Чорнобиль України »  

27140 



12 Білоцерківська міська громадська організація « Інвалідів, ветеранів 

Чорнобиля » 

10050 

13 Громадська організація «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» 69759 

14 Громадська організація «Перший Український батальйон військових 

капеланів» 

163960 

15 Білоцерківський благодійний фонд  «Замкова гора» 8563 

16 Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю» 106100 

17 Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України  40909 

 Разом 724 527 

 

Терещук С.Г. – зауважила, що враховуючи пропозиції щодо розподілу коштів потрібно 

здійснити надання фінансової підтримки за кодами фінансової класифікації, а саме: 

- КФК 0813192 – громадські організації інвалідів та ветеранів видатки на суму 404 995 грн.;  

- КФК 0813242 – громадські організації соціального спрямування видатки на суму 319 532 

грн.. 

При цьому загальна сума фінансової підтримки передбаченої на 2022 рік дорівнює 724 527 

грн.. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Велігорська Т.О. – повідомила, що із заявою про потребу у фінансової підтримці на 2022 рік 

звернулася Київська організація Українського товариства глухих (ЄДРПОУ 03973016) як 

громадська організація інвалідів яка зареєстрована у місті Києві юридична адреса:02002, 

м.Київ, вул. Митрополита А. Шептицького, буд.14, кв.2.  

Ознайомила членів робочої групи із статутом громадської організації «Київська організація 

Українського товариства глухих».  

  

ВИСТУПИЛИ: 

Потапов Ф.Ф. – зауважив, що відповідно п.6 Додатку 2 «Порядок надання фінансової 

підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування 

Білоцерківської територіальної громади на 2019-2023 роки» затверджений рішенням 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року №1271-16-VIIІ одержувачами 

бюджетних коштів є ветеранські організації та громадські організації соціального 

спрямування Білоцерківської міської територіальної громади. 

 

Гребенюк Р.І. – звернув увагу членів робочої групи, що договір на оренду/користування 

приміщенням відсутній в управлінні комунальної власності та концесії Білоцерківській 

міської ради, а потреба у фінансовій підтримці обрахована на приміщення за адресою: місто 

Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, буд.8/2 власником якого є організація міста Києва, 

а саме Київська організація Українського товариства глухих. 

 

Карпенко В.О. – повідомив, що за таких обставин громадської організації «Київська 

організація Українського товариства глухих» не може отримувати фінансову підтримку. 

 

Земецька Ю.Ю. – запропонувала надати роз’яснення громадській організації «Київська 

організація Українського товариства глухих» щодо неможливості надання фінансової 

підтримки. 

 

Новогребельська І.В. - поставила пропозицію даного питання на голосування. 

 

Голосували: 

Новогребельська І.В. – за 

Велігорська Т.О. – за 



Максимченко І.П. – за 

Гребенюк Р.І. – за 

Земецька Ю.Ю. – за 

Карпенко В.О. – за 

Потапов Ф.Ф. – за 

Терещук С.Г. – за 

Копишинський О.М. – за 

Всього: за – 9; проти – 0; утрималися – 0. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

підготувати відповідь громадській організації «Київська організація Українського товариства 

глухих» у відповідності до вимог положень Програми фінансової підтримки ветеранських 

організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-

2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 р. 

№3050-60-VII. 

 

2. Доручити управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради подати 

даний протокол на затвердження виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Голова робочої групи       І.В.Новогребельська 

Заступник голови робочої групи                                                               Т.О.Велігорська 

Секретар робочої групи        І.П.Максимченко 
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