
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 224 

 

Про визначення цілей (заходів) використання 

благодійної допомоги (благодійних внесків) 

 

Розглянувши лист Бородянської селищної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про правовий режим воєнного стану», статтею 40, частиною шостою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком отримання благодійних 

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 

закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 05 

березня 2022 року № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності 

благодійної допомоги», від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 «Про затвердження Програми 

заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

шляхом викладення її в новій редакції», беручи до уваги укази 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, «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженого Законом України «Про 

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

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, протокол № 24 від 25 квітня 2022 року 

Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, реалізації 

заходів з відновлення системи життєдіяльності населення смт Бородянка, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-

експлуатаційне управління» вжити заходів з відновлення системи життєдіяльності населення 

смт Бородянка: 

1.1. відрядити автомобіль МАЗ-4371 – спеціальний вантажний автопідйомник AGP18; 

1.2. направлення осіб у відрядження оформити відповідним наказом комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне 

управління» у порядку визначеному чинним законодавством України; 

1.3. виконання заходів з відновлення системи життєдіяльності населення смт Бородянка 

оформити Актом виконаних робіт. 
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2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради відшкодування витрат здійснити за рахунок отриманої благодійної допомоги 

(благодійних внесків) згідно з Актами виконаних робіт. 

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

згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                                Геннадій ДИКИЙ 


