
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 23 лютого 2023 року                          м. Біла Церква                                          № 35 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі соціальної 

підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради від 16 лютого 2023 року № 1038, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 розділу 5 Програми 

соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 17 листопада 2022 року № 3264-34-VIII, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2022 року № 777 «Про надання одноразової 

адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних 

умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» та 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 лютого 2023 року № 62 

«Про затвердження Протоколу комісії по наданню одноразової адресної матеріальної 

допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України», а також враховуючи протокол 

засідання комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України від 17 січня 2023 року № 01-23, зобов’язую: 

1. Здійснити виплату одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України за рахунок коштів місцевого бюджету по Програмі 

соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки в сумі 910 000 (дев’ятсот десять тисяч грн. 

00 коп.).громадянам згідно нижченаведеного списку: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

власника/співласника домогосподарства 
Розмір допомоги, грн 

1.  Гернаденко Тетяна Володимирівна 50 000,00 

2.  Дацюн Надія Кузьмівна 30 000,00 

3.  Дацюн Олег Віталійович 30 000,00 

4.  Дехтяр Анатолій Миколайович 10 000,00 

5.  Діхтяр Юрій Володимирович 200 000,00 

6.  Кириченко Андрій Юрійович 50 000,00 

7.  Лень Надія Анатоліївна 200 000,00 

8.  Лук'яненко Наталія Іванівна 50 000,00 

9.  Однорог Людмила Григорівна 100 000,00 

10.  Петрик Галина Борисівна 100 000,00 

11.  Савчук Тамара Борисівна 50 000,00 

12.  Солдатова Ольга Анатоліївна 10 000,00 

13.  Счастлива Галина Леонідівна 30 000,00 
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2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 910 000 (дев’ятсот 

десять тисяч грн. 00 коп.) для здійснення виплати одноразової адресної матеріальної 

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. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


