
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 травня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 107 Р  

 

Про виділення коштів по Програмі соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 

на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 07 травня 2021 року № 4171, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6.1 розділу 6 Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 57-05-VIII, Порядку надання 

часткової компенсації вартості придбаних медичних виробів та медичних засобів, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 січня 2021 

року № 49 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки», та враховуючи протокол 

засідання робочої групи з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з 

обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки від 21 квітня 2021 року № 6, від 30 квітня 2021 

року № 7, зобов’язую: 

1. Надати часткову компенсацію вартості придбаних медичних виробів та медичних 

засобів по Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 

роки в сумі 40 387 (сорок тисяч триста вісімдесят сім) гривень 19 копійок, згідно 

нижченаведеного списку: 

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

1.  Гнидин Ольга Федорівна 5320,00 

2.  Нейвірт Марія Анатоліївна 5170,00 

3.  Орленко Андрій Олександрович 3159,00 

4.  Назим Тетяна Володимирівна 2949,00 

5.  Дехтяр Наталія Володимирівна 1325,53 

6.  Рибальченко Сніжана Олегівна  3148,79 

7.  Желнова Людмила Василівна   11327,92 

8.  Мойсеєнко Наталія Миколаївна  7986,95 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 40 543 (сорок тисяч 

п’ятсот сорок три) гривні 87 копійок для виплати допомоги вищезазначеним громадянам:  

- 40 387 (сорок тисяч триста вісімдесят сім) гривень 19 копійок для здійснення виплати 

допомоги вищезазначеним громадянам; 

- 156 (сто п’ятдесят шість) гривень 68 коп., для оплати послуги поштового переказу. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам відповідно до пункту 1 розпорядження. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова   Геннадій ДИКИЙ 


