
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 лютого 2020 року                             м. Біла Церква                                    № 43 Р 

 

Про виділення коштів по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення 

м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 20 лютого 2020 року № 2244, з нагоди Дня Чорнобильської трагедії, Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного дня людей похилого віку, 

Дня захисника України, Дня працівника соціальної сфери, Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та проведення 

Різдвяно-новорічних свят, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Програмою соціального забезпечення 

та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки, 

затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року                      

№ 1114-35-VII, рішенням Білоцерківської міської ради від 30 травня 2019 року                      

№ 3842-71-VII «Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки», рішенням 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», зобов’язую:  

 

1. Виділити кошти з міського бюджету по Програмі соціального забезпечення та 

соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 в розмірі 150 000 ( сто 

п’ятдесят тисяч гривень ) 00 коп. для замовлення концертів: 

- 26 квітня 2020 року - з нагоди Дня Чорнобильської трагедії; 

- 09 травня 2020 року - з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

- 01 жовтня 2020 року - з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку; 

- 14 жовтня 2020 року - з нагоди Дня захисника України; 

- 30 жовтня 2020 року - з нагоди Дня працівника соціальної сфери; 

- 03 грудня 2020 року - з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю (для дітей); 

- 03 грудня 2020 року - з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю; 

- 14 грудня 2020 року - з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС; 

- 21 грудня 2020 року - з нагоди Різдвяно-новорічних свят; 

- 22 грудня 2020 року - з нагоди Різдвяно-новорічних свят. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради укласти 

договір про надання послуг щодо організації концертів. 
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3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 150 000 (сто 

п’ятдесят тисяч гривень) 00 коп. для подальшого перерахування за призначенням. 

 

4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова  Геннадій ДИКИЙ 


