
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 05 серпня 2020 року                            м. Біла Церква                                         № 155 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 30 липня 2020 року № 8452, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись рішенням 

Білоцерківської міської ради від 03 листопада 2016 року № 303-18-VII "Про затвердження 

Положення про звання "Почесний громадянин міста Біла Церква" в новій редакції", 

рішенням Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 409-22-VII "Про внесення 

змін до Положення про звання "Почесний громадянин міста Біла Церква", Програмою 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква "Турбота" на 

2017-2022 роки, затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 

року №1114-35-VII, рішенням Білоцерківської міської ради від 30 травня 2019 року № 3842-

71-VII "Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення м. Біла Церква "Турбота" на 2017-2022 роки", Порядком надання грошової 

допомоги по Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла 

Церква "Турбота" на 2017-2022 роки, затвердженим рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 26 вересня 2017 року № 337, рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року № 63 "Про внесення змін до 

Порядку надання грошової допомоги по Програмі соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква "Турбота" на 2017-2022 роки", протоколом робочої групи з 

питань надання матеріальної допомоги по програмі "Турбота" від 15 липня 2020 року № 13, 

зобов'язую: 

 

1. Надати міську стипендію особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста 

Біла Церква" та проживають у місті Біла Церква, за рахунок коштів міського бюджету по 

Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква 

"Турбота" на 2017-2022 роки за серпень 2020 року на суму 27 534 (двадцять сім тисяч п'ятсот 

тридцять чотири) гривні 00 копійок, згідно нижченаведеного списку: 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 
Сума на серпень 2020 р., 

гривень 

1 Власенко Володимир Максимович 2118,00 

2 Груша Петро Кіндратович 2118,00 

3 Гудима Андрій Дмитрович 2118,00 

4 Дашкевич Микола Володимирович 2118,00 

5 Дудник Василь Іванович 2118,00 

6 Кульчицький Анатолій Іванович 2118,00 

7 Макаренко Микола Леонідович 2118,00 



2 

 

8 Павленко Тамара Павлівна 2118,00 

9 Самарський Микола Іванович 2118,00 

10 Соломаха Іван Петрович 2118,00 

11 Яценко Григорій Миколайович 2118,00 

12 Чмирук Дмитро Архипович 2118,00 

13 Дячун Теодор Григорович 2118,00 

 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: 

- 27 534 (двадцять сім тисяч п'ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, для здійснення 

виплати міської стипендії особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Біла 

Церква"; 

- 24 (двадцять чотири) гривні 36 копійок для оплати послуги з виплати і доставки 

грошових допомог. 

 

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 

 

 

 

 


