
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
« 21 » лютого 2018   р.                                м. Біла Церква                                    № 21 Р 

Про виділення  коштів по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення 

м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2020 роки 
 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 09 лютого 2018 року №883, з метою посилення соціального захисту 

громадян похилого віку, враховуючи протокол робочої групи з питань надання допомоги по 

програмі «Турбота» від 07 лютого 2018 року № 3, 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», 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», відповідно до 

пункту 13 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Надати одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету по Програмі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки громадянам міста, які досягли у лютому 2018 року 95-річчя  в розмірі по 400 

(чотириста) грн. кожному:  

 

1.1. Миколаєць Зінаїді Степанівні 

1.2. Яремчук Валентині Артемівні 

 

          2. Надати одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету по Програмі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки громадянам міста, які досягли у лютому 2018 року 90-річчя в розмірі по 300 

(триста) грн. кожному:                                           

 

2.1. Бондаренко Валентині Іванівні 

2.2. Білоус Любові Семенівні 

2.3. Джурі Надії Романівні  

2.4. Пічкур Любові Власівні 

2.5. Резніченко Надії Герасимівні 

2.6. Свириденку Василю Петровичу 

2.7. Стрихарчуку Григорію Семеновичу 

 

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради 

профінансувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на 

суму 2 922 (дві  тисячі дев’ятсот двадцять дві) грн. 91 коп. (в тому числі поштовий збір 0,79 

% - 22 грн. 91 коп.) для виплати допомоги  вищезазначеним  громадянам.  

Міський голова                                                                                   Г. Дикий 
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