
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 травня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 96 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 05 травня 2020 року № 4822, 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 04 травня 2020 року № 9, 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 31000 (тридцять одна тисяча) гривень 00 коп. згідно 

нижченаведеного списку: 

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

допомоги, грн 

1 Мартиненко Галина Іванівна 1000,00 

2 Грязнова Тетяна Михайлівна 5000,00 

3 Кузнєцова Любов Григорівна 1000,00 

4 Кравченко Олександр Іванович 2000,00 

5 Смага Анатолій Михайлович 2000,00 

6 Тернова Оксана Павлівна 20000,00 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму                               

31 057 (тридцять одна тисяча п’ятдесят сім) гривень 50 коп., з яких: 

- 31000 (тридцять одна тисяча) гривень 00 коп. для здійснення виплати допомоги 

вищезазначеним громадянам; 

- 57 (п’ятдесят сім) гривень 50 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 


