
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 190 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 06 серпня 2021 року № 7800, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 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 04 серпня 2021 року № 13, з метою посилення соціального захисту громадян 

похилого віку зобов’язую: 

1.Надати грошову допомогу для здійснення привітання жителям Білоцерківської міської 

територіальної громади, які відзначають у липні 2021 року 95 - річний ювілей в розмірі 500 

(п’ятсот) гривень, згідно нижченаведеного списку: 

1.1. Калінській Вірі Кирилівні; 

1.2. Стрихарчук Олександрі Іванівні; 

1.3. Яровій Катерині Андріївні; 

1.4. Утробіній Лідії Андріївні. 

2. Надати грошову допомогу для здійснення привітання жителям Білоцерківської міської 

територіальної громади, які відзначають у липні 2021 року 90 - річний ювілей в розмірі 500 

(п’ятсот) гривень кожному, згідно нижченаведеного списку: 

2.1. Нестеренку Павлу Олександровичу; 

2.2. Штиці Марії Устимівні; 

2.3. Ярмолі Тетяні Петрівні; 

2.4. Смоляній Раїсі Федорівні; 

2.5. Мойсак Марії Іванівні; 

2.6. Бондаренко Єфросинії Григорівні; 

2.7. Дунді Ганні Фомівні; 

2.8. Чалію Володимиру Артемовичу; 

2.9. Каретниковій Тамарі Артемівні; 

2.10. Сігол Ользі Михайлівні; 

2.11. Полянському Григорію Івановичу. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 7 617 (сім тисяч шістсот 

сімнадцять) гривень 75 коп., з яких: 

- 7 500 (сім тисяч п’ятсот) гривень 00 коп., для здійснення виплати допомоги 

вищезазначеним громадянам; 
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- 117 (сто сімнадцять) гривень 75 коп., для оплати послуги поштового переказу. 

4.Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам, зазначеним у пунктах 1 та 2 розпорядження. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


