
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 березня 2023 року                          м. Біла Церква                                          № 40 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 21 лютого 2023 року № 1168, 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», 

рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 лютого 2023 року № 59 

«Про організацію поховання військовослужбовця Голуба С.М.», від 10 лютого 2023 року № 

60 «Про організацію поховання військовослужбовця Тупчія А.В.», від 20 лютого 2023 року 

№ 121 «Про організацію поховання військовослужбовця Коржова А.Ю.» та враховуючи 

протоколи засідань робочої групи з організації поховання від 13 лютого 2023 року № 06-23 і 

від 17 лютого 2023 року № 07-23, 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 військовослужбовців, які загинули (померли) під час захисту незалежності 

суверенітету та територіальної цілісності України, в сумі 41 321,00 грн. (сорок одна тисяча 

триста двадцять одна гривня нуль копійок), з них: 

№ 

з/п П.І.П. загиблого 

Сума відшкодування витрат 

(грн.) 

1 Голуб Сергій Михайлович 14 307,00 

2 Тупчій Антон Валерійович 14 207,00 

3 Коржов Анатолій Юрійович 12 807,00 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради укласти з 

комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

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

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

поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час захисту незалежності 

суверенітету та територіальної цілісності України, зазначених в пункті 1 розпорядження. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 41 321,00 грн. (сорок 

одна тисяча триста двадцять одна гривня нуль копійок) для подальшого перерахування за 

призначенням. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


