
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 581 

 

Про внесення змін до обсягів дохідної та 

видаткової частин бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 25 серпня 2021 року № 8423, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 18 серпня 2021 року № 512 «Про розподіл між 

місцевими бюджетами Київської області обсягу субвенції з державного бюджету на 2021 рік», 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2020 року №85-06-VІІІ «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до річного та помісячного розпису бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021 рік за рахунок субвенції з державного бюджету: 

1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік по 

КБК 41050900 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 

абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на суму 9643869,89 грн. 

1.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік 

по КПКВ 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для  

сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим-чотирнадцятим частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на суму 9643869,89 грн. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради вжити організаційні заходи у 

відповідності до чинного законодавства України. 

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

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


