
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 18 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 162 Р 

Про виділення коштів по Програмі 

підтримки сімей внутрішньо переміщених 

осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 12 серпня 2020 року № 9453, подання управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради від 08 травня 2020 року № 355, відповідно до пунктів 13 та 20 

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

рішення Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2019 року № 4144-75-VII «Про 

затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 

2019-2023 роки», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 

2019 року № 723 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми підтримки 

сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки, рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 28 липня 2020 року № 404 «Про внесення змін до 

Порядку реалізації положень програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. 

Біла Церква на 2019-2023 роки», та враховуючи протокол робочої групи з питань надання 

грошової допомоги на дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які є випускниками 

одинадцятих (дванадцятих) класів від 06 серпня 2020 року № 1, зобов’язую: 

1. Надати грошову допомогу на дітей з числа з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

є випускниками одинадцятих (дванадцятих) класів за рахунок коштів міського бюджету по 

Програмі підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

на суму 22 180 (двадцять дві тисячі сто вісімдесят) гривень 00 коп. згідно нижченаведеного 

списку: 

 № Прізвище, ім'я та по батькові Розмір 

допомоги 

1.  Жежеринська Яніна Олексіївна 4 436,00 

2.  Родзівілюк Олена Михайлівна 4 436,00 

3.  Сморгунова Олена Олександрівна 4 436,00 

4.  Моісеєнко Яна Юріївна 4 436,00 

5.  Тарарощенко Любов Анатоліївна 4 436,00 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 22 180 

(двадцять дві тисячі сто вісімдесят) грн 00 коп. для виплати грошової допомоги 

вищезазначеним особам.  

3.Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату особам зазначеним у пункті 1 розпорядження. 

4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова   Геннадій ДИКИЙ 


