
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 вересня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 194 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 20 вересня 2019 року № 9820, 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 18 вересня 2019 року № 10: 

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 20460 (двадцять тисяч чотириста шістдесят ) грн. 47 коп. 

 

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

1.  Заваліна Наталія Володимирівна 1 997,00 

2.  Мельник Ян Вікторович 5 941,00 

3.  Шабельна Людмила Вікторівна 2 519,30 

4.  Демченко Ірина Андріївна 1 255,00 

5.  Судоргіна Ірина Іванівна 2 415,00 

6.  Богданова Марта Олегівна 2 493,28 

7.  Шосталь Аліна Олександрівна 3 839,89 

 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради 

профінансувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на 

суму 20 527 (двадцять тисяч п’ятсот двадцять сім) грн. 31 коп. (в тому числі поштовий збір 

0,79 % -66 грн. 84 коп.) для виплати допомоги вищезазначеним громадянам.  

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    Г. Дикий 
 


