
 
 
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  20 серпня 2015 року                                                                              №  1545-78-VI 
м. Біла Церква 

 
Про затвердження Програми фінансової  
підтримки ветеранських організацій та  
громадських організацій соціального  
спрямування міста Біла Церква на  
2013-2018 роки в новій редакції 
 

Розглянувши подання постійної комісії у справах бюджету, фінансів і цін, з метою 
ефективного використання коштів місцевого бюджету, які передбачаються на фінансову 
підтримку ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування 
міста Біла Церква, відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про громадські об’єднання» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2013-2018 роки в 
новій редакції, згідно з додатком. 

 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 23 травня 2013 року 

№976-42-VI «Про затвердження Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та 
громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2013-2018 роки». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію у справах 

бюджету, фінансів і цін. 
 
 
Міський голова         В.П. Савчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 Додаток  

до рішення міської ради 
від 20 серпня 2015 р.  №  1545-78-VI 
 

 
ПРОГРАМА 

фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 
соціального спрямування міста Біла Церква 

на 2013-2018 роки  
 

1. Загальні положення 
 

1. Програма спрямована на фінансову підтримку ветеранських організацій та 
громадських організацій соціального спрямування міста  Біла Церква і розрахована на 2013-
2018 роки.  

2. Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в 
державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенням їх 
ролі та авторитету у суспільному житті міста. 

 
2.  Мета Програми 

 
1. Забезпечення реалізації програм (заходів) соціальної спрямованості, що 

виконуються громадськими організаціями. 
2. Створення необхідних умов для активної роботи членів громадських організацій  в 

житті міста Біла Церква, вирішенні питань місцевого значення. 
 

3. Завдання Програми 
 

1. Фінансова підтримка громадських організацій. 
2. Визначення механізму використання коштів місцевого бюджету для фінансової 

підтримки громадських організацій  інвалідів, ветеранів, дітей війни, людей похилого віку, 
пенсіонерів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та інших. 

  
4.  Розгляд та надання фінансової підтримки 

 
1. Для отримання бюджетних коштів на наступний бюджетний період громадська 

організація подає до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 
не пізніше 30 вересня поточного року: 

 заяву, згідно з додатком 1; 
 копію статуту (положення) громадської організації (подається одноразово під час 

звернення за отриманням бюджетних коштів вперше та у випадку внесення змін з 
моменту подання попередньої заяви); 

 копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації (подається одноразово під час 
звернення за отриманням бюджетних коштів вперше та у випадку внесення змін з 
моменту подання попередньої заяви); 

 інформацію про напрями використання бюджетних коштів, згідно з додатком 2. 
2. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

систематизує інформацію і готує довідку про потребу у коштах, яку подає до міського 
фінансового управління Білоцерківської міської ради. 

3. Обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки громадським 
організаціям в конкретному бюджетному році визначається рішенням Білоцерківської 
міської ради про бюджет міста Біла Церква на відповідний рік. 
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4. Рішення про розподіл фінансової підтримки та обсяг її надання тій чи іншій 
громадській організації приймається робочою групою з питань організації надання                                              
фінансової підтримки громадським організаціям. Положення про робочу групу та її склад 
затверджуються виконавчим комітетом міської ради. 

5. Виділення коштів місцевого бюджету, які призначені для надання фінансової 
підтримки громадським організаціям, здійснюється через управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської ради. 

6. Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації. 
 

5. Порядок використання коштів місцевого бюджету на реалізацію Програми 
фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування 
 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів місцевого бюджету для 
фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, людей похилого віку, 
пенсіонерів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та інших (далі - громадські 
організації). 

2. До напрямів використання бюджетних коштів належать: 
2.1. Проведення заходів статутними органами громадської організації (засідання ради, 

правління, конференції, загальних зборів тощо). 
2.2. Проведення заходів за участю громадських організацій на території міста Біла 

Церква. 
2.3. Видання, згідно з укладеними договорами, інформаційної продукції. Доходи від 

реалізації зазначеної продукції використовуються виключно на цілі, визначені цим пунктом. 
2.4. Оплата: 

 оренди/користування приміщення; 
 комунальних послуг; 
 передплати періодичних видань; 
 придбання канцелярських товарів, оргтехніки тощо; 
 придбання довідкових, інформаційних та методичних видань з питань 

діяльності громадських організацій. 
2.5. Матеріальне заохочення членів громадської організації, які забезпечують роботу 

такої організації. 
2.6. Використання бюджетних коштів на інші цілі, крім зазначених у п. 2.1.-2.5, 

забороняється. 
3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 
4. Придбання (закупівля) товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів 

громадськими організаціям здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
 

6. Проведення розрахунків за комунальні послуги та телефон 
 

1. Оплата комунальних послуг здійснюється громадськими організаціями згідно з 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», актами Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, на підставі укладених громадськими організаціями 
договорів з господарюючими суб’єктами, сферою діяльності яких є надання житлово-
комунальних послуг. 

2. Оплата послуг телефонного зв’язку здійснюється на підставі окремого договору 
між громадською організацією та оператором зв’язку, який укладається на строк, що не може 
перевищувати строк дії договору оренди/користування приміщенням. 
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3. Громадські організації ветеранів війни, визначені ст.20 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», звільняються від плати за користування 
комунальними послугами, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають, 
шляхом перерахування управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської 
ради коштів на рахунки громадських організацій, відкритих в органах Державної 
казначейської служби України для подальшої оплати комунальних послуг та послуг 
телефонного зв’язку господарюючим суб’єктам, сферою діяльності яких є надання 
відповідних послуг. 
 

7. Фінансове забезпечення 
 

1. Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в місцевому 
бюджеті на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 
8. Очікувані результати виконання Програми 

 
1. Забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій. 
2. Тісна взаємодія у вирішенні питань життєдіяльності міста Біла Церква з 

громадськими організаціями. 
3. Поліпшення умов діяльності громадських організацій. 

 
9. Звітність та контроль за ходом виконання програми 

 
1. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, 

перевірку достовірності наданої громадською організацією інформації здійснює управління 
соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 

3. Громадські організації подають управлінню соціального захисту населення 
Білоцерківської міської ради звіт про використання бюджетних коштів. 

4. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 
установленому порядку. 

5. Одержання та використання бюджетних коштів відображається в документах 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадських організацій у встановленому 
законодавством порядку. 
 
 
Міський голова        В.П. Савчук  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                    Додаток 1 
до Програми фінансової  
підтримки ветеранських організацій та  
громадських організацій соціального  
спрямування міста Біла Церква  
на 2013-2018 роки 

 
 

 
Міському голові 
 
_______________________________________ 
 
 
від ________________________________ 

( назва громадської організації ) 
__________________________________ 

(місце знаходження громадської організації ) 
 
 
 

 
 

ЗАЯВА 
 

Просимо включити до проекту місцевого бюджету на 20___ рік кошти в сумі _______ 
___________грн. (_______________________сума прописом) на фінансову підтримку  
____________________________________________________________________________ 
                                  ( назва громадської організації ) 
 

Напрями, за якими планується використовувати кошти у 20 ____ році, додаються. 
 
 
 
 
 
З повагою  
 
__________________                     ___________________               ________________ 
(посада керівника)                                           ( підпис )                                             (ініціали, 
прізвище) 
 
М.П. 
 
 
 
 
«____» ______________ 20___ року 
 
 
 
 



 
 
 

 

                      Додаток 2 
до Програми фінансової  
підтримки ветеранських організацій та  
громадських організацій соціального  
спрямування міста Біла Церква  
на 2013-2018 роки 

 
 
 

Напрями 
використання бюджетних коштів 

_______________________________________________________________________ 
                                                  ( назва громадської організації ) 
 
 

Напрями використання 
коштів 

Обґрунтування необхідності 
використання коштів 
(реквізити укладених 

договорів) 

Обсяг потреби в коштах, 
грн. 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
__________________                     ___________________               ________________ 
    (посада керівника)                                           ( підпис )                                         (ініціали, 
прізвище) 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
« _______» __________________ 20 ____ р. 
 
 
 
 
 
 


