
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 
 

від 21 лютого 2022 року                             м. Біла Церква                                            № 117 

 

 

Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 16 лютого 2022 року № 1615, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII «Про затвердження Програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

26 вересня 2017 року №337 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

09 квітня 2019 року № 249 «Про організаційні питання забезпечення житлом деяких 

категорій громадян», у зв’язку зі зміною персонального складу посадових осіб, що входять 

до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по програмі «Турбота» та 

комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні до отримання жилі 

приміщення окремим категоріям громадян, з метою забезпечення їх належної роботи, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

січня 2021 року №08 «Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання 

матеріальної допомоги по програмі «Турбота» шляхом викладення додатку до рішення в 

новій редакції, згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

січня 2021 року №10 «Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про 

виплату грошової компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим 

категоріям громадян» шляхом викладення додатку до рішення в новій редакції, згідно з 

додатком 2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 


