
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 квітня 2022 року                            м. Біла Церква                                         № 231 

 

Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 

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

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2022 року № 2019, 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 пунктом 

6.4 Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 

2017-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 

року № 1114-35-VII (зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до пункту 5 розділу 5 «Перелік завдань і заходів Програми» Програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII 

(зі змінами), доповнивши «Перелік заходів програми» абзацом такого змісту: 

«Надавати кошти для відшкодування витрат на поховання військовослужбовців 

(резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони), які 

загинули під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській 

областях, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України, на поховання працівників підприємств, установ, організацій, які брали участь у 

відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок військової агресії російської федерації 

проти України і загинули під час виконання службових обов’язків та пов’язаних з цим 

ритуальних послуг». 

2. Затвердити Порядок відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, які 

загинули внаслідок військової агресії російської федерації проти України, та пов’язаних з 

цим ритуальних послуг, згідно з додатком. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 18 березня 2022 року № 152 «Про організаційні заходи 

щодо поховання військовослужбовців Збройних Сил України, сил територіальної оборони 

Збройних Сил України та добровольців територіальної оборони, які загинули внаслідок 

військової агресії Російської Федерації». 

4. 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  № 231 

 

Порядок 

відшкодування витрат на поховання військовослужбовців,  

які загинули внаслідок військової агресії російської федерації  

проти України, та пов’язаних з цим ритуальних послуг 

 

1. Порядок відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, які загинули 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України, та пов’язаних з цим 

ритуальних послуг (далі - Порядок) визначає умови відшкодування витрат (вартості 

ритуальних послуг та ритуальних товарів) на поховання військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони), які загинули (померли) 

під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, 

участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 

та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 

поховання працівників підприємств, установ, організацій, які брали участь у відновлення 

інфраструктури, зруйнованої внаслідок військової агресії російської федерації проти України 

і загинули під час виконання службових обов’язків та пов’язаних з цим ритуальних послуг 

(далі – відшкодування витрат). 

2. Рішення про поховання осіб, зазначених в пункті 1 Порядку, приймається 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

3. Обсяг необхідних витрат (ритуальних послуг та ритуальних товарів) визначається 

робочою групою з організації поховання. 

4. Протокол робочої групи з організації поховання підписується членами робочої групи 

та є обов’язковим до виконання. 

5. Поховання осіб, зазначених в пункті 1 Порядку, здійснюється комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг». 

6. Відшкодування понесених комунальним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» витрат, здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, передбачених для реалізації заходів Програми соціального забезпечення 

та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII (зі змінами). 

7. Відшкодування вартості за проведення поминального обіду (з розрахунку до 50 осіб 

включно) проводиться управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. Організація поминального обіду та сума відшкодування визначається робочою групою 

з організації поховання. 

8. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету для відшкодування витрат є 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

9. Відшкодування витрат здійснюється на підставі договору, укладеного між 

комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

ритуальних послуг» та управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради, та відповідного акту. 

10. Відшкодування витрат здійснюється управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

ритуальних послуг». 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 
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