
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 червня 2019 року                           м. Біла Церква                                    № 126 Р 

Про виділення коштів по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення 

м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 25 червня 2019 року № 6862,заяви громадян, які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах, відповідно до 

пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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», враховуючи 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» та враховуючи протокол робочої групи з питань 

надання допомоги по програмі «Турбота» від 19 червня 2019 року № 20: 

 

1. Надати грошову допомогу громадянам, які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах за рахунок коштів 

міського бюджету по Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення м. 

Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 на суму 29 150 (двадцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят) 

грн. 00 коп. згідно нижченаведеного списку: 

 

№ Прізвище, ім'я та по батькові Розмір допомоги 

1.  Андреєва Раіса Олексіївна 500,00 

2.  Гордійчук Петро Захарович 1000,00 

3.  Карась Світлана Григорівна 11000,00 

4.  Кириченко Валерій Петрович 5000,00 

5.  Литовченко Віра Степанівна 500,00 

6.  Москалюк Віктор Васильович 500,00 

7.  Олексієнко Михайло Васильович 5000,00 

8.  Петрушина Тетяна Григорівна 850,00 

9.  Сільніченко Тамара Григорівна 1500,00 

10.  Ткаленко Любов Борисівна 500,00 

11.  Ходаковська Тамара Миколаївна 1800,00 

12.  Хоменко Таісія Сидорівна 1000,00 
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2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради 

профінансувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на 

суму 29 215 (двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятнадцять) грн. 57 коп. (в тому числі поштовий 

збір 0,79 % -65 грн. 57 коп.) для виплати допомоги вищезазначеним громадянам.  

 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам зазначеним у пункті 1  розпорядження. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова   Г. Дикий 


