
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 283 Р  

 

Про виділення коштів по програмі сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши подання робочої групи з питань надання матеріальної допомоги сім’ям та 

особам з числа молоді, які перебувають  під соціальним супроводом  Білоцерківського міського 

центру соціальних служб, як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах від 29 жовтня 

2021 року, відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

квітня 2021 року № 238 «Про затвердження складу робочої групи з питань надання 

матеріальної допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним 

супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб, як ті, що опинилися у 

складних життєвих обставинах», на виконання програми сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року №34-05-VІІІ, відповідно до Положення про порядок 

надання матеріальної допомоги сім'ям та особам з числа молоді, які перебувають під 

соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 

Білоцерківської міської ради від 28 лютого 2019 року № 3450-67-VІІ, рішення Білоцерківської 

міської ради від 29 грудня 2020 року №85-06-VIIІ «Про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), зобов’язую: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу сім'ям та особам із числа молоді, які 

перебувають під соціальним супроводом  Білоцерківського міського центру соціальних служб, 

як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, за рахунок коштів бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до Програми сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки: 

1.1. в розмірі 11500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень: 

Макаренку Антону Віталійовичу; 

1.2. в розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень: 

Сокальській Ользі Петрівні; 

1.3. в розмірі 6000 (шість тисяч) гривень кожному: 

Спаській Тетяні Петрівні; 

Бондаренко Людмилі Василівні. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати Білоцерківський 

міський центр соціальних служб в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень для виплати грошової 

допомоги вищезазначеним громадянам в межах асигнувань, передбачених на 2021 рік.  

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський  голова                                                                          Геннадій ДИКИЙ  


