
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 серпня 2019 року                         м. Біла Церква                                    № 157 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 08 серпня 2019 року № 8529 з метою посилення соціального захисту громадян 

похилого віку, 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», 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 08 серпня 2019 року №23:  

1. Надати грошову допомогу для здійснення привітання з коштів міського бюджету по 

Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Біла Церква 

«Турбота» на 2017-2022 роки громадянам міста, які досягли у серпні 2019 року 90-річчя в 

розмірі по 500 (п’ятсот) грн. кожному:  

2.1. Булаєвій Галині Олексіївні 

2.2. Дмітрієву Фоці Савовичу 

2.3. Заскальній Надії Дмитрівні 

2.4. Здановській Ельвірі Миколаївні 

2.5. Картель Лідії Миколаївні 

2.6. Кесельману Матвію Ошеровичу 

2.7. Кучеренку Василю Михайловичу 

2.8. Пендеру Анатолію Федоровичу 

2.9. Піхтовніковій Галині Петрівні 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на 4 535 (чотири 

тисячі п’ятсот тридцять п’ять) грн. 55 коп. (в тому числі поштовий збір 0,79 % - 35 грн. 55 

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. 

 

 

В.о. міського голови        В. Кошель 


