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І. Загальна інформація 

 

 

Українське законодавство наділяє органи місцевого самоврядування 

повноваженням розробляти цільові програми, метою яких є розв’язання 

окремих проблем розвитку економіки і суспільства. 

Місцеві цільові програми дозволяють визначити сукупність завдань і 

заходів, що необхідні для вирішення нагальних проблем економічного та 

соціально-культурного розвитку громади, а також строки їх виконання та 

ресурсне забезпечення. 

Разом зі стратегією громади та планами її соціально-економічного 

розвитку цільові програми є важливим інструментом планування й 

впровадження змін у ключових сферах життя територіальної громади: освіті, 

охороні здоров’я, культурі, підприємництві, молодіжній політиці, соціальній 

сфері тощо. 

Цільова (галузева) програма — це не лише підстава для фінансування з 

місцевого бюджету тих чи інших витрат, але й цілеспрямований 

короткостроковий (на рік/два/три) план дій з розвитку певної сфери 

життєдіяльності громади. 

Завдання програми – це специфічна планова діяльність, що може бути 

виміряна й виконана у певному проміжку часу. Завдання може також 

розглядатися як короткострокова мета, що досягає короткострокового прогресу 

в загальному напрямку досягнення цілі. Проте, на відміну від цілей, завдання 

програми конкретизують точні дії виконавця, визначають їх кількість і час. 

Однією з таких питань є Програма соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» для підтримки жителів Білоцерківської міської територіальної 

громади.  

Програма розроблена управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, з урахуванням пропозицій структурних 

підрозділів Білоцерківської міської ради, громадських організацій, діяльність 

яких спрямована на вирішення загальноміських завдань та підвищення 

соціального захисту населення, інших установ та організацій. 

 

 

Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено програму:   

 

рішення міської ради від 07 вересня 2017р. №1114-35-VII 

 

 

Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено  

зміни до програми: 

 

 рішення міської ради від 20 грудня 2018р. №3187-62-VII; 
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 рішення міської ради від 30 травня 2019р. №3842-71-VII; 

 рішення міської ради від 31 жовтня 2019р. №4470-81-VII; 

 рішення міської ради від 26 березня 2020р. №5207-93-VII; 

 рішення міської ради від 19 червня 2020р. №5492-97-VII; 

 рішення міської ради від 29 грудня 2020р. №87-06-VIII; 

 рішення міської ради від 29 квітня 2021р. №564-12-VIII; 

 рішення виконавчого комітету міської ради від 29 квітня 2022р. №231; 

 рішення виконавчого комітету міської ради від 18 серпня 2022р. №534; 

 рішення міської ради від 17 листопада 2022 р. №3263-34-VIII 

 

 

Головний розпорядник коштів по програмі: 

 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради  

 

 

Строк виконання програми:  

 

2017-2022 роки 

 

 

 

 

ІІ. Завдання Програми 

 

Програмою визначені такі завдання для розв’язання проблем підвищення 

рівня та якості життя для кожного жителя Білоцерківської міської 

територіальної громади та дотримання принципу універсальності допомоги.: 

 

 надання грошової допомоги жителям Білоцерківської міської 

територіальної громади;   

 підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які є випускниками загальноосвітніх закладів;   

 надання додаткових соціальних гарантій населенню Білоцерківської 

міської територіальної громади;   

 надання новорічних подарунків дітям до 15 років;   

 інші завдання соціального захисту населення та соціального 

забезпечення. 
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ІІІ. Виконання завдань та заходів програми 

 

2017 рік 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми 
Кількість 

осіб 
Сума, грн. 

1 Надання грошової допомоги, які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та надзвичайних 

життєвих обставинах, пов’язаних з хворобою, 

стихійним лихом, аваріями побутового або 

техногенного характеру тощо; 

3764 3 651 157 

2 2) здійснення привітання жителів міста, які відзначають 

свій 90-річний, 95-річний, 100-річний ювілей та 

щорічне привітання осіб, яким виповнилося 100 років, з 

врученням грошової допомоги тощо; 

427 65 312 

3 3) надання щомісячної грошової допомоги до пенсії 

жителям Білої Церкви, яким виповнилося 95 років і 

більше; 

55 70 049 

4 4) надання грошової допомоги для підтримки дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є випускниками 

загальноосвітніх закладів; 

37 48 067 

5 5) надання грошової допомоги для здійснення 

реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю; 

 0 

6 6) надання одноразової грошової допомоги на 

поховання осіб, які не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого 

123 210 800 

7 7) надання одноразової грошової допомоги учасникам 

бойових дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та членам сім'ї загиблого 

(померлого) учасника бойових дій з числа осіб, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції. 

1964 1 914 204 

8 Соціальна підтримка осіб, на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та громадян, яким передбачена 

підтримка нормативними актами Білоцерківської 

міської ради:                                                                                       

1.Надавати часткову компенсацію відшкодування 

оплати житлово-комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції, мобілізованим громадянам, 

членам їх сімей, членам сімей загиблих (пропавших 

безвісти), померлих учасників антитерористичної 

операції та матерям і дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а також вдовам померлих 

громадян, яким було присвоєно звання Почесний 

громадянин міста Біла Церква до 2009 року 

50 81 370 



 5 

9 Соціальний захист бездомних громадян, осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, одиноких, 

самотніх жителів та осіб, що потребують додаткового 

соціального захисту.                              

1.Організовувати та проводити заходи щодо 

соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених 

з місць позбавлення волі. 

 

 0 

10 Проводити відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня 

пам’яті жертв політичних репресій, Дня партизанської 

слави, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня 

захисника України, Дня працівника соціальної сфери, 

Дня пам’яті жертв голодоморів, Міжнародного дня осіб 

з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС шляхом придбання 

хлібобулочних виробів (короваїв, хлібів тощо), 

квіткової продукції, вінків, гірлянд, свічок-лампадок, 

листівок, поліграфічної продукції. 

2211 77 732 

11 Проводити відзначення Різдвяно-новорічних свят шляхом: 

  

1) виділення коштів на придбання новорічних 

подарунків для дітей, які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, 

хворобами, сирітством тощо; 

1658 70 903 

2) виділення коштів на оплату послуг щодо організації 

святкових обідів для ветеранів війни, осіб похилого 

віку, осіб з інвалідністю, інших жителів міста Біла 

Церква, які перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених самотністю та хворобами. 

500 100 000 

12 Проводити відзначення Великодня шляхом виділення 

коштів на придбання хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, ветеранів війни, дітей, 

інших жителів міста Біла Церква, які перебувають у 

скрутних життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством. 

 0 

13 Соціальна допомога та підтримка при організації 

поховання:Надавати кошти на оплату ритуальних 

послуг, придбання ритуальних товарів,  квітів для 

поховання військовослужбовців, що загинули (померли) 

під час участі в антитерористичній операції, почесних 

громадян міста Біла Церква, видатних та заслужених 

особистостей держави і міста, інших громадян, що 

зробили значний внесок у розбудову і розвиток держави 

та міста, одиноких осіб, які проживали в місті Біла 

Церква та не мали рідних та близьких 

2 35 177 

14 Інформаційно-роз'яснювальна робота                                            

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом:  

1) організації передплати соціально-значимих 

періодичних видань; 2) виділення коштів для 

здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

впровадження реформ, висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних питань. 

2320 94 802 
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15 Перевезення окремих категорій громадян:  

1) груп дітей з метою оздоровлення та відпочинку, 

участі в державних, обласних урочистих зібраннях; 

«новорічних ялинках», виставах, концертах, відповідно 

до порядку, затвердженого виконавчим комітетом 

міської ради;                               

2)  груп представників громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих зібраннях відповідно 

до порядку, затвердженого виконавчим комітетом 

міської ради; 

 

 

 

 

 

0 

  Всього по Програмі  13111 6 419 573 

 

 

2018 рік 

 
№ 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Кількість 

осіб 

 

Сума, грн. 

1. 

Соціальний захист 

та підвищення 

рівня 

життєзабезпечення 

жителів міста 

Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, 

соціально-побутового 

забезпечення різних категорій 

жителів міста Біла Церква 

шляхом: 

1) надання грошової допомоги, 

які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних 

та надзвичайних життєвих 

обставинах, пов’язаних з 

хворобою, стихійним лихом, 

аваріями побутового або 

техногенного характеру тощо; 

  

1874 

 

5667709,82 

2) здійснення привітання жителів 

міста, які відзначають свій 90-

річний, 95-річний, 100-річний 

ювілей та щорічне привітання 

осіб, яким виповнилося 100 років, 

з врученням грошової допомоги 

тощо; 

207 74383,02 

3) надання щомісячної грошової 

допомоги до пенсії жителям Білої 

Церкви, яким виповнилося 95 

років і більше; 

61 90395,63 

4) надання грошової допомоги 

для підтримки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб, з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є 

випускниками загальноосвітніх 

закладів; 

45 135189,00 
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5) надання грошової допомоги 

для здійснення реабілітаційних 

заходів для осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю; 

  0,00 

6) надання одноразової грошової 

допомоги на поховання осіб, які 

не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування виконавцю 

волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого 

90 112548,16 

7) надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій, 

які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

членам сім'ї загиблого 

(померлого) учасника бойових дій 

з числа осіб, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції. 

80 86500,00 

2. Соціальна 

підтримка осіб, на 

яких поширюється 

дія Закону України 

«Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту» та 

громадян, яким 

передбачена 

підтримка 

нормативними 

актами 

Білоцерківської 

міської ради 

Надавати часткову компенсацію 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції, 

мобілізованим громадянам, 

членам їх сімей, членам сімей 

загиблих (пропавших безвісти), 

померлих учасників 

антитерористичної операції та 

матерям і дружинам загиблих 

учасників бойових дій в 

Афганістані, а також вдовам 

померлих громадян, яким було 

присвоєно звання Почесний 

громадянин міста Біла Церква до 

2009 року 

50 133727,93 

3. Соціальний захист 

бездомних 

громадян, осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, 

одиноких, 

самотніх жителів 

та осіб, що 

потребують 

додаткового 

соціального 

захисту 

Організовувати та проводити 

заходи щодо соціального захисту 

бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі. 

  0,00 
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4. 

Відзначення 

пам’ятних дат, 

загальнодержавних 

та релігійних свят 

Проводити відзначення Дня 

пам’яті та примирення, Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, Дня 

партизанської слави, 

Міжнародного дня людей 

похилого віку, Дня захисника 

України, Дня працівника 

соціальної сфери, Дня пам’яті 

жертв голодоморів, 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС шляхом 

придбання хлібобулочних виробів 

(короваїв, хлібів тощо), квіткової 

продукції, вінків, гірлянд, свічок-

лампадок, листівок, поліграфічної 

продукції. 

 

3 16774,00 

Проводити відзначення Різдвяно-

новорічних свят шляхом: 

1) виділення коштів на 

придбання новорічних 

подарунків для дітей, які 

перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, 

спричинених інвалідністю, 

хворобами, сирітством 

тощо; 

 

  

2316 

  

119899,42 

2) виділення коштів на оплату 

послуг щодо організації 

святкових обідів для ветеранів 

війни, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю, інших жителів міста 

Біла Церква, які перебувають у 

скрутних життєвих обставинах, 

спричинених самотністю та 

хворобами. 

 

710 142000,00 

Проводити відзначення 

Великодня шляхом виділення 

коштів на придбання 

хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, 

ветеранів війни, дітей, інших 

жителів міста Біла Церква, які 

перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

самотністю, сирітством. 

 

  0,00 
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5. 

Соціальна 

допомога та 

підтримка при 

організації 

поховання 

Надавати кошти на оплату 

ритуальних послуг, придбання 

ритуальних товарів,  квітів для 

поховання військовослужбовців, 

що загинули (померли) під час 

участі в антитерористичній 

операції, почесних громадян міста 

Біла Церква, видатних та 

заслужених особистостей 

держави і міста, інших громадян, 

що зробили значний внесок у 

розбудову і розвиток держави та 

міста, одиноких осіб, які 

проживали в місті Біла Церква та 

не мали рідних та близьких 

  

4 
64929,20 

6. 

Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом: 

1) організації передплати 

соціально-значимих періодичних 

видань; 

2) виділення коштів для 

здійснення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

впровадження реформ, 

висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних 

питань. 

  

  

  

1920 

 

 

 

107778,00 

7. 

Перевезення 

окремих категорій 

громадян 

Здійснювати відшкодування 

витрат на перевезення:  

1) груп дітей з метою 

оздоровлення та відпочинку, 

участі в державних, обласних 

урочистих зібраннях; «новорічних 

ялинках», виставах, концертах, 

відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради; 

  

64 

  

15744,56 

2)  груп представників 

громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих 

зібраннях відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради; 

    

ВСЬОГО 7424 6767578,74 
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2019 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Кількість 

осіб 
Сума, грн. 

1. 

Соціальний захист 

та підвищення 

рівня 

життєзабезпечення 

жителів міста 

Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, 

соціально-побутового 

забезпечення різних категорій 

жителів міста Біла Церква 

шляхом: 

надання грошової допомоги 

громадянам непрацездатного віку, 

сім`ям з дітьми, особам з 

інвалідністю, особам, звільненим 

з місць позбавлення волі, 

бездомним особам, іншим 

громадянам, які опинилися у 

скрутних непередбачуваних 

екстремальних та надзвичайних 

життєвих обставинах, пов’язаних 

з хворобою, стихійним лихом, 

аваріями побутового або 

техногенного характеру тощо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1885 

  

4628070,72 

2) здійснення привітання жителів 

міста, які відзначають свій 90-

річний, 95-річний, 100-річний 

ювілей та щорічне привітання 

осіб, яким виповнилося 100 років, 

з врученням грошової допомоги 

тощо 

184 92726,80 

3)надання щомісячної 

грошової допомоги до пенсії 

жителям Білої Церкви, яким 

виповнилося 95 років і більше 

52 131121,29 

4) надання грошової допомоги 

для підтримки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб, з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є 

випускниками загальноосвітніх 

закладів 

42 168235,20 

 

5) надання грошової допомоги 

для здійснення реабілітаційних 

заходів для осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю 

 0,00 
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6) надання одноразової грошової 

допомоги на поховання осіб, які 

не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування виконавцю 

волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого 

134 632864,79 

7) Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій, 

які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів, та членам сім'ї загиблого 

(померлого) учасника бойових дій 

з числа осіб, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії  Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів 

94 896387,00 

Надання грошової допомоги для 

компенсації витрат, пов’язаних з 

відвіданням місць поховання 

родичів під час проведення Днів 

пам’яті /поминальних днів/ у 

колишніх населених пунктах 

зонах відчуження 

 0,00 
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Соціальна 

підтримка осіб, на 

яких поширюється 

дія Закону України 

«Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту» та 

громадян, яким 

передбачена 

підтримка 

нормативними 

актами 

Білоцерківської 

міської ради 

Надання часткової компенсації 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та 

особам, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів мобілізованим 

громадянам, членам їх сімей, 

членам сімей загиблих, померлих 

учасників антитерористичної 

операції та осіб, які брали участь 

у здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів та матерям і 

дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а 

також вдовам померлих громадян, 

яким було присвоєно звання 

Почесний громадянин міста Біла 

Церква до 2009 року, відповідно 

до порядку, затвердженого 

виконавчим комітетом міської 

ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
199390,90 

3. 

Соціальний захист 

бездомних 

громадян, осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, 

одиноких, 

самотніх жителів 

та осіб, що 

потребують 

додаткового 

соціального 

захисту 

Організовувати та проводити 

заходи щодо соціального захисту 

бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі 

 

0,00 
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4. 

  

Відзначення 

пам’ятних дат, 

загальнодержавних 

та релігійних свят 

Проводити відзначення Дня 

пам'яті та примирення, Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня пам'яті жертв 

політичних репресій,  Дня 

партизанської слави,  

Міжнародного дня людей 

похилого віку, Дня захисника 

України, Дня працівника 

соціальної сфери, Дня пам'яті 

жертв голодомору, Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю, Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, Дня 

Чорнобильської трагедії шляхом 

придбання хлібобулочних виробів 

(короваїв, хлібів тощо),  квіткової 

продукції, вінків, гірлянд, свічок-

лампадок, листівок, поліграфічної 

продукції замовлення концертів 

та/або обідів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 83270,00 

Проводити відзначення Різдвяно-новорічних свят шляхом: 

1) виділення коштів на 

організацію новорічних вистав, 

концертів та придбання 

новорічних подарунків для дітей, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, 

спричинених інвалідністю, 

хворобами, сирітством тощо; 

3386 203532,80 

2) виділення коштів на оплату 

послуг щодо організації 

святкових обідів для ветеранів 

війни, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю, інших жителів міста 

Біла Церква, які перебувають у 

скрутних життєвих обставинах, 

спричинених самотністю та 

хворобами 

850 170000,00 

Відзначення Великодня шляхом 

виділення коштів на придбання 

хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, 

ветеранів війни, дітей, інших 

жителів міста Біла Церква, які 

перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

самотністю, сирітством 
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5. 

Соціальна 

допомога та 

підтримка при 

організації 

поховання 

Надавати кошти на оплату 

ритуальних послуг, придбання 

ритуальних товарів,  квітів для 

поховання військовослужбовців, 

що загинули (померли) під час 

участі в антитерористичній 

операції, почесних громадян міста 

Біла Церква, видатних та 

заслужених особистостей 

держави і міста, інших громадян, 

що зробили значний внесок у 

розбудову і розвиток держави та 

міста, одиноких осіб, які 

проживали в місті Біла Церква та 

не мали рідних та близьких, 

відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
44906,00 

6. 

Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом: 

 

 

1) організації передплати 

соціально-значимих періодичних 

видань; 

 

1992 152394,10 

2) виділення коштів для 

здійснення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

впровадження реформ, 

висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних питань 

 

0,00 

7. 

Перевезення 

окремих категорій 

громадян 

Здійснювати відшкодування 

витрат на перевезення:  

1) груп дітей з метою 

оздоровлення та відпочинку, 

участі в державних, обласних 

урочистих зібраннях; «новорічних 

ялинках», виставах, концертах, 

відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

 

 

 

 

15 

 
3353,00 

2)  груп представників 

громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих 

зібраннях відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

 

0,00 

ВСЬОГО 8693 7406252,60 
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2020 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Кількість 

осіб 
Сума, грн. 

1. 

Соціальний 

захист та 

підвищення 

рівня 

життєзабезпечен

ня жителів міста 

Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, 

соціально-побутового забезпечення 

різних категорій жителів міста Біла 

Церква шляхом: 

1) надання грошової допомоги 

громадянам непрацездатного віку, 

сім`ям з дітьми, особам з 

інвалідністю, особам, звільненим з 

місць позбавлення волі, бездомним 

особам, іншим громадянам, які 

опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та 

надзвичайних життєвих обставинах, 

пов’язаних з хворобою, стихійним 

лихом, аваріями побутового або 

техногенного характеру тощо 

 

  

1638 

  

4 637 021,69 

2) здійснення привітання жителів 

міста, які відзначають свій 90-

річний, 95-річний, 100-річний 

ювілей та щорічне привітання осіб, 

яким виповнилося 100 років, з 

врученням грошової допомоги тощо 

123 90 498,95 

3) надання щомісячної грошової 

допомоги до пенсії жителям Білої 

Церкви, яким виповнилося 95 років 

і більше 

56 138 582,35 

4) надання грошової допомоги для 

підтримки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб, з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є 

випускниками загальноосвітніх 

закладів 

 

42 168 235,20 

5) надання грошової допомоги для 

здійснення реабілітаційних заходів 

для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

  0,00 
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6) надання одноразової грошової 

допомоги на поховання осіб, які не 

були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов’язалася поховати 

померлого 

81 517 000,00 

7) Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій, 

які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та членам сім'ї 

загиблого (померлого) учасника 

бойових дій з числа осіб, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії  Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів 

85 170268,00 

Надання міської стипендії особам, 

які удостоєні звання "Почесний 

громадянин міста Біла Церква" та 

проживають у місті Біла Церква, у 

розмірі 1 прожиткового мінімуму 

на одну особу в розрахунку на 

місяць, встановленого Законом 

України "Про Державний бюджет 

України" на поточний рік  

 

13 337369,83 

Надання разової грошової 

винагороди особам які удостоєні 

звання "Почесний громадянин міста 

Біла Церква у розмірі 5 

прожиткових мінімумів на одну 

особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України 

"Про Державний бюджет  

України" на поточний рік  

2 21209,65 
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Надання грошової допомоги для 

компенсації витрат, пов’язаних з 

відвіданням місць поховання 

родичів під час проведення Днів 

пам’яті /поминальних днів/ у 

колишніх населених пунктах зонах 

відчуження 

  0,00 

2 

Соціальна 

підтримка осіб, 

на яких 

поширюється дія 

Закону України 

«Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту» та 

громадян, яким 

передбачена 

підтримка 

нормативними 

актами 

Білоцерківської 

міської ради 

Надання часткової компенсації 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та 

особам, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів мобілізованим 

громадянам, членам їх сімей, 

членам сімей загиблих, померлих 

учасників антитерористичної 

операції та осіб, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів та матерям і 

дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а також 

вдовам померлих громадян, яким 

було присвоєно звання Почесний 

громадянин міста Біла Церква до 

2009 року, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради  

53 313678,99 

3. 

Соціальний 

захист 

бездомних 

громадян, осіб, 

звільнених з 

місць 

позбавлення 

волі, одиноких, 

самотніх жителів 

та осіб, що 

потребують 

додаткового 

Організовувати та проводити 

заходи щодо соціального захисту 

бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі 

  0,00 
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соціального 

захисту 

4. 

  

Відзначення 

пам’ятних дат, 

загальнодержавн

их та релігійних 

свят 

Проводити відзначення пам’ятних 

дат, загальнодержавних та міських 

заходів, а саме: Дня партизанської 

слави 20 вересня 2019 року,  

Міжнародного дня людей похилого 

віку 01 жовтня 2019 року, Дня 

захисника України 14 жовтня 2019 

року, Дня працівника соціальної 

сфери 01 листопада 2019 року, 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю 03 грудня 2019 року, 

Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

14 грудня 2019 року, Дня 

Чорнобильської трагедії шляхом 

придбання хлібобулочних виробів 

(короваїв, хлібів тощо),  квіткової 

продукції, вінків, гірлянд, свічок-

лампадок, листівок, поліграфічної 

продукції замовлення концертів 

та/або обідів 

2 4700,00 

Проводити відзначення Різдвяно-новорічних свят 

шляхом: 

1) виділення коштів на придбання 

новорічних подарунків для дітей, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

сирітством тощо; 

2807 

 

 

 

166810,00 

2) виділення коштів на оплату 

послуг щодо організації святкових 

обідів для ветеранів війни, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю, 

інших жителів міста Біла Церква, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

самотністю та хворобами 

460 161000,00 

Відзначення Великодня шляхом 

виділення коштів на придбання 

хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, 

ветеранів війни, дітей, інших 

жителів міста Біла Церква, які 

перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених 

  0,00 
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інвалідністю, хворобами, 

самотністю, сирітством 

5. 

Соціальна 

допомога та 

підтримка при 

організації 

поховання 

Надавати кошти на оплату 

ритуальних послуг, придбання 

ритуальних товарів,  квітів для 

поховання військовослужбовців, що 

загинули (померли) під час участі в 

антитерористичній операції, 

почесних громадян міста Біла 

Церква, видатних та заслужених 

особистостей держави і міста, 

інших громадян, що зробили 

значний внесок у розбудову і 

розвиток держави та міста, 

одиноких осіб, які проживали в 

місті Біла Церква та не мали рідних 

та близьких, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради  

2 24182,50 

6. 

Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом: 

1) організації передплати соціально-

значимих періодичних видань; 

  

1005 

  

80561,40 

2) виділення коштів для здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо впровадження реформ, 

висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних питань 

  0,00 

7. 

Перевезення 

окремих 

категорій 

громадян 

Здійснювати відшкодування витрат 

на перевезення:  

1) груп дітей з метою оздоровлення 

та відпочинку, участі в державних, 

обласних урочистих зібраннях; 

«новорічних ялинках», виставах, 

концертах, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

  

  

  

0,00 

2)  груп представників 

громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих 

зібраннях відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

30 6000,00 

ВСЬОГО 
6399 

6837118,56 
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2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Кількість 

осіб 

Сума, грн. 

1. 

Соціальний 

захист та 

підвищення 

рівня 

життєзабезпечен

ня жителів міста 

Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, соціально-

побутового забезпечення різних 

категорій жителів міста Біла Церква 

шляхом: 

1) надання грошової допомоги 

громадянам, які опинилися у 

скрутних непередбачуваних 

екстремальних та надзвичайних 

життєвих обставинах 

 

1578 

  

3 810 805,89 

2)Здійснення привітання жителів 

міста, які відзначають свій 90-річний, 

95-річний, 100-річний ювілей та 

щорічне привітання осіб, яким 

виповнилося 100 років, з врученням 

грошової допомоги тощо 

174 89 097,25 

3) надання щомісячної грошової 

допомоги до пенсії жителям 

Білоцерківської міської 

територіальної громади, яким 

виповнилося 95 років і більше 

70 141 629,40 

4) надання грошової допомоги дітям-

сиротам, дітям, позбавлених 

батьківського піклування, та особам, 

з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які є випускниками 

загальноосвітніх закладів 

39 152 218,40 

5) надання грошової допомоги для 

здійснення реабілітаційних заходів 

для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

 0,00 

6) надання одноразової грошової 

допомоги на поховання осіб, які не 

були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов’язалася поховати 

померлого 

169 988 760,00 
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7) Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та 

членам сім'ї загиблого (померлого) 

учасника бойових дій з числа осіб, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії  

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

99 216 711,00 

8) Надання міської стипендії особам, 

які удостоєні звання "Почесний 

громадянин міста Біла Церква", у 

розмірі 1 прожиткового мінімуму на 

одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України "Про 

Державний бюджет України" на 

поточний рік  

15 389 010,27 

9) Надання грошової допомоги, 

особам, яких внесено до Книги 

почесних громадянин 

Білоцерківського району «Золотий 

фонд району» та які проживають на 

території Білоцерківської міської 

територіальної громади у розмірі 

одного прожиткового мінімуму на 

одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України «Про 

Державний бюджет України» на 

поточний рік 

27 499 426,16 

10) Надання разової грошової 

винагороди особам які удостоєні 

звання "Почесний громадянин міста 

Біла Церква" у розмірі 5 прожиткових 

мінімумів на одну особу в розрахунку 

на місяць, встановленого Законом 

України "Про Державний бюджет 

України" на поточний рік  

 0,00 
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11) Надання грошової допомоги для 

компенсації витрат, пов’язаних з 

відвіданням місць поховання родичів 

під час проведення Днів пам’яті 

/поминальних днів/ у колишніх 

населених пунктах зонах відчуження 

 0,00 

2 

Соціальна 

підтримка осіб, 

на яких 

поширюється дія 

Закону України 

«Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту» та 

громадян, яким 

передбачена 

підтримка 

нормативними 

актами 

Білоцерківської 

міської ради 

Надання часткової компенсації 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та 

особам, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

мобілізованим громадянам, членам їх 

сімей, членам сімей загиблих, 

померлих учасників анти-

терористичної операції та осіб, які 

брали участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів та матерям і 

дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а також 

вдовам померлих громадян, яким 

було присвоєно звання Почесний 

громадянин міста Біла Церква до 

2009 року 

75 363276,74 

3. 

Соціальний 

захист 

бездомних 

громадян, осіб, 

звільнених з 

місць 

позбавлення 

волі, одиноких, 

самотніх жителів 

та осіб, що 

потребують 

додаткового 

соціального 

захисту 

Організовувати та проводити заходи 

щодо соціального захисту бездомних 

осіб та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі 

 0,00 
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4. 

Відзначення 

пам’ятних дат, 

загальнодержавн

их та релігійних 

свят 

Відзначення пам'ятних дат, 

загальнодержавних та міських 

заходів, а саме: Дня пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій Світовій війні, 

Дня пам’яті жертв політичних 

репресій, Дня партизанської слави, 

Міжнародного дня людей похилого 

віку, Дня захисника України,  Дня 

працівника соціальної сфери, Дня 

пам’яті жертв голодоморів, 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС, Дня пам'яті воїнів-

інтернаціоналістів шляхом придбання 

хлібобулочних виробів (короваїв, 

хлібів тощо), квіткової продукції, 

вінків, гірлянд, свічок-лампадок, 

листівок, поліграфічної продукції. 

7 51 500,00 

Проводити відзначення Різдвяно-новорічних свят шляхом: 

1) виділення коштів на придбання 

новорічних подарунків для дітей, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

сирітством тощо; 

3000 198 066,00 

2) виділення коштів на оплату 

послуг щодо організації святкових 

обідів для ветеранів війни, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю, 

інших жителів міста Біла Церква, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

самотністю та хворобами 

 0,00 

Відзначення Великодня шляхом 

виділення коштів на придбання 

хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, 

ветеранів війни, дітей, інших 

жителів міста Біла Церква, які 

перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

самотністю, сирітством 

 0,00 

5. 

Соціальна 

допомога та 

підтримка при 

організації 

поховання 

Надавати кошти на оплату 

ритуальних послуг, придбання 

ритуальних товарів,  квітів для 

поховання військовослужбовців, що 

загинули (померли) під час участі в 

антитерористичній операції, 

почесних громадян міста Біла 

Церква, видатних та заслужених 

2 40 072,00 
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особистостей держави і міста, 

інших громадян, що зробили 

значний внесок у розбудову і 

розвиток держави та міста, 

одиноких осіб, які проживали в 

місті Біла Церква та не мали рідних 

та близьких, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради  

6. 

Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом: 

   

1) організації передплати соціально-

значимих періодичних видань; 
346 40967,37 

2) виділення коштів для здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо впровадження реформ, 

висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних питань 

 0,00 

7. 

Перевезення 

окремих 

категорій 

громадян 

Здійснювати відшкодування витрат 

на перевезення:  
   

1) груп дітей з метою оздоровлення 

та відпочинку, участі в державних, 

обласних урочистих зібраннях; 

«новорічних ялинках», виставах, 

концертах, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

 0,00 

2)  груп представників 

громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих 

зібраннях відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

54 16500,00 

ВСЬОГО 5655 6 998 040,48 
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2022 рік (станом на 01 грудня) 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Кількість 

осіб 

Сума, грн. 

1. 

Соціальний захист 

та підвищення 

рівня 

життєзабезпечення 

жителів міста 

Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, соціально-

побутового забезпечення різних 

категорій жителів міста Біла Церква 

шляхом: 

1) надання грошової допомоги 

громадянам, які опинилися у 

скрутних непередбачуваних 

екстремальних та надзвичайних 

життєвих обставинах 

 

337 

 

1 023 498,45 

2)Здійснення привітання жителів 

міста, які відзначають свій 90-річний, 

95-річний, 100-річний ювілей та 

щорічне привітання осіб, яким 

виповнилося 100 років, з врученням 

грошової допомоги тощо 

140 73 372,35 

3) надання щомісячної грошової 

допомоги до пенсії жителям 

Білоцерківської міської 

територіальної громади, яким 

виповнилося 95 років і більше 

68 154 712,15 

4) надання грошової допомоги дітям-

сиротам, дітям, позбавлених 

батьківського піклування, та особам, 

з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які є випускниками 

загальноосвітніх закладів 

 0,00 

5) надання грошової допомоги для 

здійснення реабілітаційних заходів 

для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

 0,00 

6) надання одноразової грошової 

допомоги на поховання осіб, які не 

були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов’язалася поховати 

померлого 

101 638 400,00 
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7) Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та 

членам сім'ї загиблого (померлого) 

учасника бойових дій з числа осіб, 

які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії  

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

171 409 203,00 

8) Надання міської стипендії особам, 

які удостоєні звання "Почесний 

громадянин міста Біла Церква", у 

розмірі 1 прожиткового мінімуму на 

одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України "Про 

Державний бюджет України" на 

поточний рік  

 0,00 

9) Надання грошової допомоги, 

особам, яких внесено до Книги 

почесних громадянин 

Білоцерківського району «Золотий 

фонд району» та які проживають на 

території Білоцерківської міської 

територіальної громади у розмірі 

одного прожиткового мінімуму на 

одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України 

«Про Державний бюджет України» 

на поточний рік 

 0,00 

10) Надання разової грошової 

винагороди особам які удостоєні 

звання "Почесний громадянин міста 

Біла Церква" у розмірі 5 

прожиткових мінімумів на одну 

особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України "Про 

Державний бюджет України" на 

поточний рік  

 0,00 
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11) Надання грошової допомоги для 

компенсації витрат, пов’язаних з 

відвіданням місць поховання родичів 

під час проведення Днів пам’яті 

/поминальних днів/ у колишніх 

населених пунктах зонах відчуження 

 0,00 

2 

Соціальна 

підтримка осіб, на 

яких поширюється 

дія Закону України 

«Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту» та 

громадян, яким 

передбачена 

підтримка 

нормативними 

актами 

Білоцерківської 

міської ради 

Надання часткової компенсації 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та 

особам, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

мобілізованим громадянам, членам їх 

сімей, членам сімей загиблих, 

померлих учасників 

антитерористичної операції та осіб, 

які брали участь у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення 

зазначених заходів та матерям і 

дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а також 

вдовам померлих громадян, яким 

було присвоєно звання Почесний 

громадянин міста Біла Церква до 

2009 року 

80 222227,64 

3. 

Соціальний захист 

бездомних 

громадян, осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, 

одиноких, 

самотніх жителів 

та осіб, що 

потребують 

додаткового 

соціального 

захисту 

Організовувати та проводити заходи 

щодо соціального захисту бездомних 

осіб та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі 

 0,00 
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4. 

Відзначення 

пам’ятних дат, 

загальнодержавних 

та релігійних свят 

Відзначення пам'ятних дат, 

загальнодержавних та міських 

заходів, а саме: Дня пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій Світовій війні, 

Дня пам’яті жертв політичних 

репресій, Дня партизанської слави, 

Міжнародного дня людей похилого 

віку, Дня захисника України,  Дня 

працівника соціальної сфери, Дня 

пам’яті жертв голодоморів, 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС, Дня пам'яті воїнів-

інтернаціоналістів шляхом 

придбання хлібобулочних виробів 

(короваїв, хлібів тощо), квіткової 

продукції, вінків, гірлянд, свічок-

лампадок, листівок, поліграфічної 

продукції. 

 0,00 

Проводити відзначення Різдвяно-новорічних свят шляхом: 

1) виділення коштів на придбання 

новорічних подарунків для дітей, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

сирітством тощо; 

 0,00 

2) виділення коштів на оплату 

послуг щодо організації святкових 

обідів для ветеранів війни, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю, 

інших жителів міста Біла Церква, 

які перебувають у скрутних 

життєвих обставинах, спричинених 

самотністю та хворобами 

 0,00 

Відзначення Великодня шляхом 

виділення коштів на придбання 

хлібобулочних виробів (пасок) 

тощо для осіб похилого віку, 

ветеранів війни, дітей, інших 

жителів міста Біла Церква, які 

перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених 

інвалідністю, хворобами, 

самотністю, сирітством 

 0,00 
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5. 

Соціальна 

допомога та 

підтримка при 

організації 

поховання 

 Надавати кошти для 

відшкодування витрат на поховання 

військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних, 

добровольців Сил територіальної 

оборони), які загинули під час 

участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії російської 

федерації у Донецькій та 

Луганській областях, участі у 

заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією російської 

федерації проти України, на 

поховання працівників 

підприємств, установ, організацій, 

які брали участь у відновлення 

інфраструктури, зруйнованої 

внаслідок військової агресії 

російської федерації проти України 

і загинули під час виконання 

службових обов'язків та пов'язаних 

з цим ритуальних послуг" 

60 649 383,00 

6. 

Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення шляхом: 

 

  

1) організації передплати 

соціально-значимих періодичних 

видань; 

 

 0,00 

2) виділення коштів для здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо впровадження 

реформ, висвітлення соціальних, 

економічних та суспільних питань 

 

 0,00 

7. 

Перевезення 

окремих категорій 

громадян 

Здійснювати відшкодування витрат 

на перевезення:  

 

  

1) груп дітей з метою оздоровлення 

та відпочинку, участі в державних, 

обласних урочистих зібраннях; 

«новорічних ялинках», виставах, 

концертах, відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

 

 0,00 
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2)  груп представників 

громадськості  для участі в 

державних, обласних урочистих 

зібраннях відповідно до порядку, 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

 0,00 

ВСЬОГО 957 3 170 796,59 

 

 

 

IV. Заключна інформація 

 

№ 

з/п 

Рік Обсяг кошторисних 

призначень,  

тис. грн. 

Використано Проведено 

засідань 

робочої 

групи 

Кількість 

осіб 

1 2017 6 450,0 6 419,6 15 13111 

2 2018 6 880,0 6 767,6 38 7424 

3 2019 7 820,0 7 406,3 32 8693 

4 2020 6 899,1 6837,1 21 6399 

5 2021 7 000,0 6 998,0 21 5655 

6 2022 5 500,0 3 170,8 12 957 

Всього 40 549,1 37 599,4 139 42239 

 

 Щорічно відповідна інформація про використання коштів в розрізі 

визначених Програмою заходів передається до управління фінансів 

Білоцерківської міської ради. 

 Також правильність використання коштів місцевого бюджету на 

реалізацію заходів Програми «Турбота була перевірена Північним офісом 

Держаудитслужби під час перевірка діяльності управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради за 2018-2020 роки в рамках загального 

аудиту Державною аудиторською службою України  діяльності 

Білоцерківської міської ради. Висновок зазначений в акті – порушень не 

виявлено. 

 

 

 

 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради              Тетяна ВЕЛІГОРСЬКА 

 


