
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 лютого 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 63 

 

Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги 

по Програмі соціального забезпечення та соціального захисту 

населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 30 січня 2020 року № 1017, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпунктів 8 та 9 пункту 1 розділу 5 

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква 

«Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 07 

вересня 2017 року № 1114-35-VII, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

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

забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 вересня 

2017 року № 337, доповнивши його розділом такого змісту: 

 

«Надання разової грошової винагороди та міської стипендії особам, 

які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» 

35. Разова грошова винагорода особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин 

міста Біла Церква», надається на підставі рішення міської ради про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Біла Церква» у розмірі п’яти прожиткових мінімумів на одну 

особу в розрахунку на місяць, встановленого Законом України «Про Державний Бюджет 

України» на поточний рік. 

36. Подання переліку таких громадян забезпечується управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради. 

37. Надання та виплата разової грошової винагороди особам, які удостоєні звання 

«Почесний громадянин міста Біла Церква», здійснюється у відповідності до п. 2, 3 та 4 цього 

Порядку. 

38. У разі присвоєння звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» посмертно 

виплата разової грошової винагороди членам сім’ї або спадкоємцям померлого не 

здійснюється. 

39. Міська стипендія особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Біла 

Церква» та проживають у місті Біла Церква, надається щомісячно у розмірі одного 

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого Законом 

України «Про Державний Бюджет України» на поточний рік. 

40. Подання переліку таких громадян забезпечується управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради. 

41. Надання та виплата міської стипендії особам, які удостоєні звання «Почесний 

громадянин міста Біла Церква», здійснюється у відповідності до п. 2, 3 та 4 цього Порядку. 



 2 

42. У разі смерті особи, яка удостоєна звання «Почесний громадянин міста Біла 

Церква», виплата міської стипендії припиняється з місяця наступного за місяцем смерті такої 

особи. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


