
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 квітня 2022 року                            м. Біла Церква                                         № 230 

 

Про внесення змін до Комплексної програми підтримки ветеранів війни 

та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №55-05-VIII 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 28 квітня 2022 року № 2035, відповідно до статей 34, 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись частиною 

першою статті 23 Закону України «Про основи національного спротиву», пунктом 5 

Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449, пунктом 7.3 Комплексної 

програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 55-05-VIII, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Внести зміни до розділу 6 «Заходи Програми» Комплексної програми підтримки 

ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

24 грудня 2020 року № 55-05-VIII, доповнивши його пунктом 6.20 такого змісту: 

«6.20. Надання щомісячної грошової допомоги членам добровольчих формувань 

Білоцерківської міської територіальної громади, які уклали контракт добровольця 

територіальної оборони та залучаються до виконання завдань територіальної оборони, 

відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради». 

2. Затвердити Порядок надання щомісячної грошової допомоги членам добровольчих 

формувань Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 29. 04. 2022 року № 230 

 

Порядок 

надання щомісячної грошової допомоги членам добровольчих  

формувань Білоцерківської міської територіальної громади 

 

1. Порядок надання щомісячної грошової допомоги членам добровольчих формувань 

Білоцерківської міської територіальної громади (далі – Порядок) визначає умови надання 

щомісячної грошової допомоги членам добровольчих формувань Білоцерківської міської 

територіальної громади, які уклали контракт добровольця територіальної оборони та 

залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі – грошова допомога). 

2. Надання грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

передбачених для реалізації заходів Комплексної програми підтримки ветеранів війни та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року 

№55-05-VIII. 

3. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету для надання грошової допомоги 

є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

4. Грошова допомога надається за фактичний час виконання членами добровольчих 

формувань Білоцерківської міської територіальної громади завдань територіальної оборони з 

розрахунку 50% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, визначеної на 

відповідний бюджетний рік, з урахуванням поправочного коефіцієнту 1,1 за годину. 

5. Розмір грошової допомоги визначається управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради за поданням командира добровольчого формування 

Білоцерківської міської територіальної громади, в якому зазначається кількість годин для 

нарахування грошової допомоги по кожному добровольцю. 

6. Форми звітної інформації визначаються управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

7. Відповідальність за достовірність інформації про кількість годин, виконання 

добровольцями завдань, та персональний склад добровольців задіяних до виконання завдань 

територіальної оборони несе командир добровольчого формування Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

Ведення діловодства, формування та зберігання звітності, контроль за первинними 

документами здійснюється командиром добровольчого формування Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

8. Звітна інформація для нарахування грошової допомоги подається командиром 

добровольчого формування Білоцерківської міської територіальної громади до управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради до 5 числа місяця наступного за 

звітним. 

9. До 15 числа місяця наступного за звітним управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради опрацьовує подану командиром добровольчого формування 

Білоцерківської міської територіальної громади інформацію, готує проєкт розпорядження 

міського голови та виплатні документи. 

10. Виплата грошової допомоги проводиться управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради на банківські рахунки добровольців, надані 

командиром добровольчого формування Білоцерківської міської територіальної громади. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 
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