
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 
 

від 18 травня 2021 року                             м. Біла Церква                                            № 352 

 

 

Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги 

по Програмі соціального забезпечення та соціального 

захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 14 травня 2021 року №4372, відповідно до статтей 34, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням 

Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року №564-12-VIII  «Про внесення змін до 

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-

2022 роки», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Порядку надання грошової допомоги по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 січня 2021 року №48:  

- пункт 46 викласти в такій редакції: 

«46. Подання переліку таких громадян станом на 01 число поточного місяця 

забезпечується управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради»;  

- розділ «Надання разової грошової винагороди та міської стипендії особам, які 

удостоєні звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» доповнити пунктом 47-1 такого 

змісту: 

«47-1. Виплата міської стипендії у поточному місяці здійснюється управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради не пізніше 20 числа поточного 

місяця»; 

- пункт 48 доповнити реченням такого змісту: 

«При цьому, у разі неотримання міської стипендії у поточному місяці у зв’язку зі 

смертю особи, міська стипендія за поточний місяць виплачується члену сім’ї, з яким така 

особа проживала на момент смерті, за заявою члена сім’ї»; 

- доповнити розділом такого змісту: 

«Надання грошової допомоги особам, яких внесено до Книги почесних громадян 

Білоцерківського району «Золотий фонд району» 

51. Грошова допомога особам, яких внесено до Книги почесних громадян 

Білоцерківського району «Золотий фонд району» станом на 31 грудня 2020 року та які 

проживають на території Білоцерківської міської територіальної громади, надається 

щомісячно у розмірі одного прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік. 

52. Подання переліку таких громадян станом на 01 число поточного місяця 

забезпечується управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

53. Надання та виплата грошової допомоги особам, яких внесено до Книги почесних 

громадян Білоцерківського району «Золотий фонд району», здійснюється у відповідності до 

п.2, 3 та 4 цього Порядку. 

54. У разі якщо особа, яку внесено до Книги почесних громадян Білоцерківського 

району «Золотий фонд району», має право на отримання міської стипендії особі, яка 
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удостоєна звання «Почесний громадянин міста Біла Церква», грошова допомога такій особі 

не виплачується. 

55. Виплата грошової допомоги у поточному місяці здійснюється управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради не пізніше 20 числа поточного 

місяця. 

56. У разі смерті особи, яку внесено до Книги почесних громадян Білоцерківського 

району «Золотий фонд району», виплата грошової допомоги припиняється з місяця 

наступного за місяцем смерті такої особи. При цьому, у разі неотримання грошової допомоги 

у поточному місяці у зв’язку зі смертю особи, грошова допомога за поточний місяць 

виплачується члену сім’ї, з яким така особа проживала на момент смерті, за заявою члена 

сім’ї». 

 

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

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


