
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 91 

 

 

Про затвердження положення та складу робочої 

групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 01 лютого 2019 року № 1155, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програми фінансової підтримки ветеранських організацій 

та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року                                     

№ 3050-60-VII, з метою організації надання фінансової підтримки громадським організаціям, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити положення про робочу групу з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки 

громадським організаціям згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12 лютого 2019 р.  № 91 

 

Положення 

про робочу групу з питань організації надання фінансової  

підтримки громадським організаціям 

 

1. Робоча група з питань організації надання фінансової підтримки громадським 

організаціям (далі – робоча група) створюється з метою розподілу бюджетних коштів, що 

виділяються на фінансову підтримку громадських організацій з місцевого бюджету на 

відповідний рік між громадськими організаціями міста Біла Церква. 

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України та Законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної 

ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Основними функціями робочої групи є: 

3.1. Розгляд заяв, поданих громадськими організаціями згідно Порядку надання 

фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального 

спрямування міста Біла Церква. 

3.2. Прийняття рішення про розподіл фінансової підтримки між громадськими 

організаціями міста Біла Церква, які подали заяви на отримання такої фінансової підтримки, в 

межах коштів, передбачених в бюджеті міста Біла Церква для фінансової підтримки 

громадських організацій. 

4. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які скликаються головою 

робочої групи. 

5. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини 

членів робочої групи. 

6. За результатами розгляду заяв громадських організацій робоча група приймає 

рішення про розподіл фінансової підтримки між громадськими організаціями міста Біла 

Церква, із зазначенням обсягів бюджетних коштів, що надаються, окремо по кожній 

громадській організації. 

7. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів членів робочої групи, 

присутніх на засіданні. 

8. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

9. Рішення робочої групи оформлюються протоколом, який підписується усіма 

членами робочої групи, присутніми на засіданні. 

10. Розподіл фінансової підтримки між громадськими організаціями фіксується 

протоколом робочої групи. Даний протокол затверджується виконавчим комітетом міської 

ради. 

11. Протокол робочої групи про розподіл фінансової підтримки між громадськими 

організаціями є підставою для здійснення фінансування громадських організацій управлінням 

соціального захисту населення міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12 лютого 2019 р.  № 91 

 

 

С К Л А Д  

робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки  

громадським організаціям 

 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 

 

-голова робочої групи, заступник міського голови; 

 

Максимченко  

Інна Петрівна 
 

-секретар робочої групи, начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

 

Гребенюк 

Руслан Іванович 

 

- начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

Карпенко 

Олена Олександрівна 

 

- начальник управління економіки Білоцерківської міської 

ради; 

Поліщук 

Дмитро Андрійович 

 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (за 

згодою); 

 

Потапов 

Федір Федорович 

 

-голова Білоцерківської міської громадської організації 

Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) (за згодою); 

 

Саюк 

Валентина Юріївна 

 

- голова громадської організації «Єдина родина 

Білоцерківщини» (за згодою); 

Терещук 

Світлана Григорівна 

 

- начальник міського фінансового управління Білоцерківської 

міської ради; 

Турій 

Олег Володимирович 

 

- начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий 

 
 


