
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від « 30 » вересня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 719 

 

 

Про внесення змін до Положення про виплату до Дня захисника України 

матеріальної допомоги міської ради дітям, батько/мати яких (військовослужбовці, 

особи, які перебували у складі добровольчих формувань або інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань) загинули (пропали 

безвісти) під час участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, отриманих 

у зоні АТО (ООС) під час виконання службового обов’язку щодо захисту 

Батьківщини, а також членам сімей загиблого (померлого) учасника АТО (ООС), 

які є учнями, студентами, котрі навчаються за денною формою навчання в 

закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на період навчання, 

але не більше ніж до досягнення 23-річного віку, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 жовтня 2020 року № 599 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 20 вересня 2021 року № 660, відповідно до підпункту 2 пункту а частини 1 статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 4 статті 2 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 

постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», на виконання 

Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 55-05-VIIІ, згідно з 

пунктом 4.10. розділу 3 Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 66-05-VIIІ, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до Положення про виплату до Дня захисника України матеріальної 

допомоги міської ради дітям, батько/мати яких (військовослужбовці, особи, які перебували у 

складі добровольчих формувань або інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань) загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії 

чи каліцтва, отриманих у зоні АТО (ООС) під час виконання службового обов’язку щодо 

захисту Батьківщини, а також членам сімей загиблого (померлого) учасника АТО (ООС), які 

є учнями, студентами, котрі навчаються за денною формою навчання в закладах професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти на період навчання, але не більше ніж до досягнення 

23-річного віку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 06 жовтня 2020 року № 599 (далі – Положення), а саме: у пунктах 1, 2 Положення слова 

«м. Біла Церква» в усіх відмінках замінити словами «Білоцерківська міська територіальна 

громада» у відповідному відмінку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                  Геннадій ДИКИЙ 


