
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 березня 2023 року                          м. Біла Церква                                          № 44 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі соціальної 

підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки 
 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради від 02 березня 2023 року № 1377, відповідно до пунктів 13 та 20 частини четвертої статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 пункту 

1 розділу 5 Програми соціальної підтримки  «Турбота» на 2023-2025 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року № 3264-34-VIII, Порядком 

надання грошової допомоги по Програмі соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 січня 2023 

року № 37, рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 лютого 2023 

року № 64 «Про визначення розміру одноразової грошової допомоги для здійснення 

привітання жителів Білоцерківської міської територіальної громади» та протоколом робочої 

групи з питань надання матеріальної допомоги по програмі «Турбота» від 28 лютого 2023 року 

№ 3, зобов’язую: 

1. Надати одноразову грошову допомогу для здійснення привітання жителів 

Білоцерківської міської територіальної громади, які відзначають у березні 2023 року 90 – 

річчя, 95-ти, 96-ти, 97-ми, 98-ми, 99-ти річчя, 100-річчя і більше в розмірі 3 000,00 грн (три 

тисячі гривень нуль копійок) кожному, згідно нижченаведеного списку: 

№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові 
Розмір 

допомоги, грн 

1.  Бондін Борис Петрович 3 000,00 

2.  Горбатюк Магдалина Іванівна 3 000,00 

3.  Коптєва Лена Степанівна 3 000,00 

4.  Корбут Леонід Олександрович 3 000,00 

5.  Павленко Федір Федорович 3 000,00 

6.  Хайнацький Микола Григорович 3 000,00 

7.   Шойко Олександра Павлівна 3 000,00 

8.  Бондін Борис Петрович 3 000,00 

9.  Горбатюк Магдалина Іванівна 3 000,00 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 27 318,00 грн (двадцять 

сім тисяч триста вісімнадцять гривень нуль копійок), з яких: 

- 27 000,00 грн (двадцять сім тисяч гривень нуль копійок), для здійснення виплати 

допомоги вищезазначеним громадянам; 

- 313,50 грн (триста тринадцять гривень п’ятдесят копійок), для оплати послуги 

поштового переказу. 

- 4,50 грн (чотири гривні п’ятдесят копійок) для оплати послуги за касове 

обслуговування. 
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3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам, зазначеним у пунктах 1 розпорядження. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


