
Управління праці,сім’ї та 

соціального захисту населення 
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УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

( _________ сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 
                                     від         №                                               ПРОЄКТ 

м. Бердичів 
  

Про виділення матеріальної допомоги  
 

 У зв’язку із поданими заявами, підтверджуючими документами, 

відповідно до листів КНП «Бердичівська міська лікарня» від 22.07.2020 №№ 

1195, 1197, 1198, від 19.08.2020 №№ 1374, 1375, 1378, 1379, 1382 рішення 

виконавчого комітету від 29.08.2019 №261 «Про затвердження в новій редакції 

Положення про комісію з надання одноразової адресної грошової допомоги 

громадянам міста Бердичева та Положення про порядок надання адресних 

грошових допомог громадянам міста Бердичева, затверджених рішенням 

виконавчого комітету Бердичівського міської ради від 06.05.2019 №133», 

рішень  Бердичівської  міської ради від 24.12.2019 № 1029 «Про міський 

бюджет міста Бердичева на 2020 рік», від 23.12.2016 № 252 «Про затвердження 

міської програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 – 

2021 роки» (зі змінами), керуючись ст.ст.16, 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада                                                             

ВИРІШИЛА :  

      1. Виділити одноразову матеріальну допомогу мешканцям міста Бердичева, 

що потребують невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що 

загрожує життю людини згідно протоколу від 21.08.2020 № 5 : 

1.1.Березюк Вірі Олексіївні, (і.к.- 2045204067), 30.12.1955 р.н., в сумі 5000 грн. 

1.2.Білоус Аллі Броніславівні, (і.к.-2693514628), 29.09.1973 р.н., в сумі 5000 

грн. 

1.3.Дудюку Миколі Миколайовичу, (і.к.-1806013014), 12.06.1949 р.н., в сумі 

5000 грн. 

1.4.Зеленкевичу Юрію Миколайовичу, (і.к.- 2327410932), 21.09.1963 р.н., в сумі 

5000 грн. 

1.5.Петровській Світлані Павлівні, (і.к.-2361609469), 28.08.1964р.н. в сумі 2500 

грн. 

 

 



1.6.Самоновій  Таїсії  Миколаївні, (і.к.-1393811044), 28.02.1938 р.н., в  сумі 

5000 грн. 

1.7.Сидоренко  Наталії Вікторівні, (і.к.-2010417945), 16.01.1955 р.н., в  сумі 

5000 грн. 

1.8.Томашевській Ганні Юріївні, (і.к.- 3359302404), 22.12.1991 р.н., на 

Томашевську Каріну Андріївну, 10.02.2017р.н., в сумі 5000 грн. 

     2. Фінансовому управлінню перерахувати кошти Головному розпоряднику 

коштів міського бюджету - Управлінню праці, сім’ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради в сумі 37500,00 

грн. ( Тридцять сім тисяч  п’ятсот грн. 00 коп.). 

      3. Управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради здійснити вказані в п.1 виплати. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

соціально-економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін 

та охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики. 

 

 

Міський голова       В.К.Мазур 
 

 

 


