
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 259 

 

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 09 травня 2022 року № 2160, 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 матеріальної допомоги членам добровольчих формувань 

Білоцерківської міської територіальної громади, які уклали контракт добровольця 

територіальної оборони та залучаються до виконання завдань територіальної оборони, 

визначених Законом України «Про основи національного спротиву» та Положенням про 

добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449, відповідно до порядку, затвердженого 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради, 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради» 

2. Затвердити Порядок надання щомісячної матеріальної допомоги членам 

добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 29 квітня 2022 року № 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». 

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 12. 05. 2022 року № 259 

 

Порядок 

надання щомісячної матеріальної допомоги членам добровольчих  

формувань Білоцерківської міської територіальної громади 

 

1. Порядок надання щомісячної матеріальної допомоги  членам добровольчих 

формувань Білоцерківської міської територіальної громади визначає умови надання 

щомісячної матеріальної допомоги (далі - допомога) членам добровольчих формувань 

Білоцерківської міської територіальної громади, які уклали контракт добровольця 

територіальної оборони та залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі -

отримувачі), визначених Законом України «Про основи національного спротиву» та 

Положенням про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1449 (далі - Порядок). 

2. Надання 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 допомоги є 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

4. З ініціативою про надання допомоги виступає командир добровольчого формування 

Білоцерківської міської територіальної громади шляхом направлення подання на ім’я 

міського голови. 

5. Рішення про надання (не надання) допомоги та її розміри приймається робочою 

групою з питань реалізації положень Комплексної програми підтримки ветеранів війни та 

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

2021-2023 роки. 

6. Виплата допомоги здійснюється управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради на підставі розпорядження міського голови. 

7. Виплата допомоги проводиться управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради шляхом перерахування допомоги на рахунок отримувача в 

банківській установі. 

8. Допомога не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку згідно підпункту 165.1.1. пункту 165.1. статті 165 Податкового 

кодексу України  та при поданні звітності за формою 1дф відображається за ознакою доходу 

за кодом 128 «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги 

(включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при 

реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по 

вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з 

бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі 

фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із 

законом». 

9. Дія цього порядку не поширюється на членів добровольчих формувань 

Білоцерківської міської територіальної громади, які є державними службовцями або 

посадовими особами місцевого самоврядування. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 
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