
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 жовтня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 209 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 03 жовтня 2019 року № 10357, 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 реалізації заходів Міської 

комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 

2018-2020 роки від 02 жовтня 2019 року № 06: 

1. Відшкодувати за рахунок коштів міського бюджету по «Міській комплексній 

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

роки», затвердженої рішенням № 1805-42-VII від 21 грудня 2017 року Білоцерківської 

міської ради, вартість обстеження, проведеного методом комп’ютерної томографії та 

магнітно-резонансної томографії учасникам антитерористичної операції, в розмірі 50% 

вартості обстеження, але не більше розміру прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць, в сумі 2357 (дві тисячі триста п’ятдесят сім) грн. 50 коп. згідно 

нижченаведеного списку: 

№ з/п П.І.Б. заявника Розмір 

1 Поштару Роману Анатолійовичу 917,50 

2 Дзяйлу Сергію Петровичу 440,00 

3 Давиденку Анатолію Михайловичу 1000,00 

 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 2357 (дві 

тисячі триста п’ятдесят сім) грн. 50 коп. 

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  


