
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 листопада 2022 року                                                               № 3263-34-VIII 

 

Про внесення змін до Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення 

«Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., протокол засідання 

Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, підпунктом 2 пункту «а» 

статті 34, статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 19 частини першої статті 19 

Кодексу цивільного захисту України, частини третьої статті 19 Закону України «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», враховуючи Укази Президента 

України від 23 лютого 2022 року №63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих 

регіонах України», від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, від 14 березня 

2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, від 18 

квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX», від 17 

травня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-IX, 

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

затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення 

«Турбота» на 2017-2022 роки» (зі змінами), з метою забезпечення підтримки жителів 

Білоцерківської міської територіальної громади, міська рада вирішила: 

1. Внести зміни 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 (зі змінами), доповнивши пункт 1 розділу 5 

Програми підпунктом 12 такого змісту:   

«12) надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи  

зазнали  порушення  нормальних  умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги здійснюється 

відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом міської ради». 

2. Фінансування заходу, визначеного підпунктом 12 пункту 1 розділу 5 Програми 

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



 2 

здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію заходів 

Програми, з врахуванням спроможності бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, 

мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


