
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 квітня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 83 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 16 квітня 2020 року № 4340, заяви громадян, які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах, відповідно до 

пунктів 13 та 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року 

№ 1114-35-VII «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки», рішення 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» та протокол робочої групи з питань 

надання матеріальної допомоги по програмі «Турбота» від 15 квітня 2020 року № 8, 

зобов’язую: 
 

1. Надати грошову допомогу громадянам, які опинилися у скрутних 

непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах за рахунок коштів 

міського бюджету по Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення 

м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 на суму 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) 

гривень 00 коп. згідно нижченаведеного списку: 

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

допомоги, грн 

1 Бондар Інна Сергіївна 5000,00 

2 Бобрик Володимир Миколайович 2000,00 

3 Донченко Любов Миколаївна 500,00 

4 Кузьмічова Наталія Василівна 1000,00 

5 Скаржановський Ігор Леонідович 3300,00 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 11805 

(одинадцять тисяч вісімсот п’ять) гривень 75 коп., з яких: 

- 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 коп. для здійснення виплати допомоги 

вищезазначеним громадянам; 

- 5 (п’ять) гривень 75 коп. для оплати послуги поштового переказу. 

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 


