
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 05 липня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 149 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі соціального забезпечення 

та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 24 червня 2021 року № 6089, звернення служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 19 травня 2021 року № 896, відповідно до пунктів 13 та 20 

частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

підпунктом 4, пункту 1 розділу 5 Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради 

від 07 вересня 2017 року № 1114-35-VII (зі змінами), Порядком надання грошової допомоги по 

Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 

роки, затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 січня 

2021 року № 48 та враховуючи протокол робочої групи з питань надання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» від 20 травня 2021 року № 9, зобов’язую: 

1. Надати грошову допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету по Програмі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 для 

підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками 

загальноосвітніх закладів, і які є жителями Білоцерківської міської територіальної громади, їх 

законному представнику Яшан Наталії Петрівні на дітей Коваленко Ярославу Олегівну та 

Чередніченка Владислава Вікторовича на суму 8000 (вісім тисяч) гривень 00 коп.  

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 8 011 (вісім тисяч 

одинадцять) гривень 20 коп., з яких: 

- 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп., для здійснення виплати допомоги 

вищезазначеним громадянам; 

- 11 (одинадцять) гривень 20 коп. для здійснення оплати касового обслуговування. 

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        Геннадій ДИКИЙ 


