
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 18 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 164 Р 

 

Про виділення коштів по Програмі 

соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2018-2020 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 12 серпня 2020 року № 9454, 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 № 1806-42-VII «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки», рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 22 травня 2018 року № 210 «Про організаційні 

заходи щодо реалізації положень Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2018-2020 роки», враховуючи протокол засідання робочої групи з питань 

реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-

2020 роки від 06 серпня 2020 року № 11, зобов’язую: 

 

1.Надати часткову компенсацію вартості придбаних медичних виробів та медичних 

засобів по Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 

роки в сумі 32 149 (тридцять дві тисячі сто сорок дев’ять) гривень 60 коп., згідно 

нижченаведеного списку: 

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

1.  Мельник Ян Вікторович 4441,00 

2.  Сліпченко Олена Миколаївна  2862,10 

3.  Кирильченко Жанна Василівна 5345,10 

4.  Водоп'янов Олександр Костянтинович 4210,40 

5.  Лохно Марина Михайлівна  2980,85 

6.  Слободянюк Леся Миколаївна  9980,35 

7.  Варченко Катерина Юріївна 2329,80 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 32 200 

(тридцять дві тисячі двісті) гривень 67 коп., з яких: 

- 32 149 (тридцять дві тисячі сто сорок дев’ять) гривень 60 коп. для здійснення виплати 

допомоги вищезазначеним громадянам; 

- 51 (п’ятдесят одна) гривня 07 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 


