
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                    № 58 Р 

 

Про виділення коштів по міській цільовій програмі 

сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 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 для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися в складних життєвих 

обставинах від 16 березня 2020 року, відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42   Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2018 року № 691 «Про внесення змін в додаток 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 465 «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 для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися у складних життєвих 

обставинах» шляхом затвердження його в новій редакції», на виконання міської цільової 

програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї  на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року №13-

03-VІІ, 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 20 грудня 2019 року №4768-86-VII 

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» (зі змінами): 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу 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, за рахунок 

коштів міського бюджету відповідно до міської цільової програми сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 роки: 

1.1. в розмірі по 10000 (десять тисяч) гривень кожному: 

Бандурі Оксані Василівні; 

Трущенко Ользі Анатоліївні; 

Кобцю Олександру Олександровичу; 

1.2. в розмірі 8000 (вісім тисяч) гривень: 

Ліщук Вікторії Всеволодівні; 

1.3. в розмірі по 5000 (п’ять тисяч) гривень кожному: 

Пархомець  Оксані Іванівні; 

Остапчуку Євгену Борисовичу; 

Замниус Анні Михайлівні. 
                           



2 

2. Міському фінансовому управлінню міської ради профінансувати 

Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 53000 

(п’ятдесят три тисячі) гривень для виплати грошової допомоги вищезазначеним громадянам в 

межах асигнувань, передбачених на 2020 рік.  

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський  голова                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 


