
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 лютого 2023 року                            м. Біла Церква                                          № 29 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі підтримки 

Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 07 лютого 2023 року № 743, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6.7 розділу 6 Програми 

підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року № 3265-34-VIII, Порядку 

відшкодування витрат за поховання, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 24 січня 2023 року № 36 «Про організаційне забезпечення 

реалізації заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки», 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 03 лютого 2023 року № 58 

«Про організацію поховання військовослужбовця Андріанова М.О.» та враховуючи протокол 

засідання робочої групи з організації поховання від 03 лютого 2023 року № 05-23, 

зобов’язую: 

1. Надати кошти для відшкодування витрат на поховання та пов’язаних із ним 

ритуальних послуг, на оплату ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів для 

поховання Андріанова Максима Олександровича - військовослужбовця Збройних сил 

України, який загинув при виконанні обов’язків військової служби в період запровадження 

правового режиму воєнного стану на території України, в сумі 13 752,00 грн. (тринадцять 

тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні нуль копійок). 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради укласти з 

комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

ритуальних послуг» договір для відшкодування витрат на поховання та пов’язаних із ним 

ритуальних послуг, на оплату ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів для 

поховання Андріанова Максима Олександровича. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 13 752,00 грн. 

(тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні нуль копійок) для подальшого перерахування 

за призначенням. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


