
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22 серпня 2018 року                           м. Біла Церква                                    № 125 Р 

 

 

Про виділення коштів по Міській комплексній 

програмі підтримки ветеранів війни та учасників  

антитерористичної операції на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 17 серпня 2018 року № 8716, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1805-42-VII «Про затвердження Міської комплексної 

програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 

роки», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 січня 2018 року                   

№ 30 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Міської комплексної програми 

підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки» та 

враховуючи протокол засідання робочої групи з питань надання особам, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, матеріальної допомоги на проведення 

складних хірургічних операцій від 15 серпня 2018 року № 5 : 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на проведення складних хірургічних 

операцій за рахунок коштів міського бюджету по Міській комплексній програмі підтримки 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки учаснику 

антитерористичної операції гр. Гілевичу Тарасу Григоровичу в сумі 1777 (одна тисяча сімсот 

сімдесят сім) грн. 00 коп.  

2. Відшкодувати вартість обстеження, проведеного методом комп’ютерної томографії 

або магнітно-резонансної томографії, за рахунок коштів міського бюджету по Міській 

комплексній програмі підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 

2018-2020 роки учасникам антитерористичної операції гр. Полєхову Максиму Сергійовичу в 

сумі 275 (двісті сімдесят п’ять) грн. 00 коп. та гр. Гілевичу Тарасу Григоровичу в сумі 800 

(вісімсот) грн. 00 коп. 

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 2852 (дві 

тисячі вісімсот п’ятдесяти дві) грн. 00 коп. для виплати допомоги. 

4. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам зазначеним у пункті 1 та 2 даного розпорядження . 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                         Г. Дикий  
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