
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 210 

 

 

Про організаційні заходи щодо реалізації  

положень Програми соціальної підтримки  

осіб з обмеженням життєдіяльності  

на 2018-2020 роки 

 

 Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 14 травня 2018 року №5152, відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

21 грудня 2017 №1806-42-VII, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Порядок надання часткової компенсації вартості придбаних медичних 

виробів та медичних засобів згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Порядок надання часткової компенсації вартості ендопротезів згідно з 

додатком 2. 

3. Затвердити Порядок надання адресної грошової допомоги для оплати послуг з 

користування телефоном та радіо згідно з додатком 3. 

4. Затвердити Порядок часткового відшкодування вартості ремонту та технічного 

обслуговування спецавтомобілів згідно з додатком 4. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 22 травня  2018 р.  №  210 

 

 

ПОРЯДОК 

надання часткової компенсації вартості 

придбаних медичних виробів та медичних засобів 

 

1. Порядок надання часткової компенсації вартості придбаних медичних виробів та 

медичних засобів (далі - Порядок), розроблений на виконання підпункту 1.1 пункту 1 розділу 

5 Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки і 

визначає механізм надання особам з інвалідністю часткової компенсації вартості придбаних 

ними особисто медичних виробів та/або медичних засобів (далі - часткова компенсація). 

2. Часткова компенсація виплачується в розмірі, визначеному робочою групою з 

питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 

на 2018-2020 роки. 

3. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на надання 

часткової компенсації, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

4. Часткова компенсація виплачується виключно в межах бюджетних призначень, 

визначених на відповідний бюджетний рік. 

5. Часткова компенсація виплачується не частіше ніж один раз на рік. 

6. Для отримання часткової компенсації особа з інвалідністю має бути зареєстрована в 

м. Біла Церква та перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги. 

7. Для отримання часткової компенсації особа з інвалідністю подає управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради такі документи: 

 заяву встановленого зразка; 

 договір купівлі-продажу медичних виробів та/або медичних засобів (у разі 

укладення);  

 рахунок-фактура, видаткова накладна та фіскальний чек, що засвідчують 

придбання медичних виробів та/або медичних засобів; 

 реквізити банківського рахунку; 

та пред’являє оригінали: 

 паспорта громадянина України; 

 ідентифікаційного номера; 

 довідки до акта огляду МСЕК про причину та групу інвалідності; 

 посвідчення (у разі наявності); 

 індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю. 

8. Виплата часткової компенсації здійснюється у порядку черговості подання до 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради заяв на отримання 

часткової компенсації. 

9. Часткова компенсація виплачується у разі подання всіх необхідних документів 

протягом 90 днів з моменту придбання медичних виробів та/або медичних засобів. 

10. Часткова компенсація виплачується лише у разі підтвердженої інформації про 

відсутність можливості безкоштовного надання медичних виробів та/або медичних засобів, 

придбаних особою з інвалідністю. 

11. Останнім днем подання заяв для отримання часткової компенсації є 10 грудня 

відповідного бюджетного року. 
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12. Рішення про розмір виплати або відмову у виплаті часткової компенсації 

приймається робочою групою з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки, положення і склад якої 

затверджуються виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

13. Виплата часткової компенсації здійснюється на підставі розпорядження міського 

голови за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

14. Виплата часткової компенсації здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 22 травня  2018 р.  №  210 

 

ПОРЯДОК 

надання часткової компенсації вартості ендопротезів 

 

1. Порядок надання часткової компенсації вартості ендопротезів (далі - Порядок), 

розроблений на виконання підпункту 1.2 пункту 1 розділу 5 Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки і визначає механізм надання особам з 

інвалідністю часткової компенсації вартості ендопротезів (далі - часткова компенсація). 

2. Часткова компенсація виплачується в розмірі до 10% від вартості ендопротезів, а її 

конкретний розмір визначається робочою групою з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

3. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на надання 

часткової компенсації, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

4. Часткова компенсація виплачується виключно в межах бюджетних призначень, 

визначених на відповідний бюджетний рік. 

5. Часткова компенсація виплачується не частіше ніж один раз на рік. 

6. Для отримання часткової компенсації особа з інвалідністю має бути зареєстрована в 

м. Біла Церква та перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги. 

7. Для отримання часткової компенсації особа з інвалідністю подає управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради такі документи: 

 заяву встановленого зразка; 

 договір купівлі-продажу ендопротезів (у разі укладення); 

 рахунок-фактура, видаткова накладна та фіскальний чек, що засвідчують 

придбання ендопротезів; 

 документ, який підтверджує наявність медичних показань для ендопротезування; 

 реквізити банківського рахунку; 

та пред’являє оригінали: 

 паспорта громадянина України; 

 ідентифікаційного номера; 

 довідки до акта огляду МСЕК про причину та групу інвалідності; 

 посвідчення (у разі наявності); 

 індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю. 

8. Виплата часткової компенсації здійснюється у порядку черговості подання до 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради заяв на отримання 

часткової компенсації. 

9. Часткова компенсація виплачується у разі подання всіх необхідних документів 

протягом 90 днів з моменту придбання медичних виробів та/або медичних засобів. 

10. Часткова компенсація виплачується лише у разі підтвердженої інформації про 

відсутність можливості безкоштовного забезпечення осіб з інвалідністю ендопротезами. 

11. Останнім днем подання заяв для отримання часткової компенсації є 10 грудня 

відповідного бюджетного року. 

12. Рішення про розмір виплати або відмову у виплаті часткової компенсації 

приймається робочою групою з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки, положення і склад якої 

затверджуються виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 
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13. Виплата часткової компенсації здійснюється на підставі розпорядження міського 

голови за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

14. Виплата часткової компенсації здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 22 травня  2018 р.  № 210 

 

 

ПОРЯДОК 

надання адресної грошової допомоги 

для оплати послуг з користування телефоном та радіо 

 

1. Порядок надання адресної грошової допомоги для оплати послуг з користування 

телефоном та радіо (далі - Порядок), розроблений на виконання підпункту 1.3 пункту 1 

розділу 5 Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 

роки і визначає механізм надання особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп адресної 

грошової допомоги для оплати послуг з користування телефоном та радіо (далі – адресна 

допомога). 

2. Адресна допомога виплачується в розмірі 50% від річної вартості послуг з 

користування телефоном та радіо (абонентська плата), яка визначається станом на 01 січня 

поточного бюджетного року. 

3. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на надання 

адресної допомоги, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

4. Адресна допомога виплачується виключно в межах бюджетних призначень, 

визначених на відповідний бюджетний рік. 

5. Виплата адресної допомоги здійснюється за поданням громадських організацій 

один раз на рік. 

6. До подання громадською організацією додаються такі документи: 

 заява особи з інвалідністю встановленого зразка; 

 копія паспорта громадянина України; 

 копія ідентифікаційного номера; 

 копія довідки до акта огляду МСЕК про причину та групу інвалідності; 

 реквізити банківського рахунку; 

7. Для отримання адресної допомоги особа з інвалідністю має бути зареєстрована в м. 

Біла Церква та перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги. 

8. Рішення про розмір виплати або відмову у виплаті адресної допомоги приймається 

робочою групою з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з 

обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки, положення і склад якої затверджуються 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

9. Виплата адресної допомоги здійснюється на підставі розпорядження міського 

голови за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

10. Виплата адресної допомоги здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий  

 

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  22 травня 2018 р.  № 210 

 

ПОРЯДОК 

часткового відшкодування вартості ремонту  

та технічного обслуговування спецавтомобілів 

 

1. Порядок надання часткового відшкодування вартості ремонту та технічного 

обслуговування спецавтомобілів (далі - Порядок), розроблений на виконання підпункту 1.4 

пункту 1 розділу 5 Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 

2018-2020 роки і визначає механізм надання особам з інвалідністю, забезпеченим 

спецавтомобілями за рахунок бюджетних коштів, відшкодування вартості ремонту та 

технічного обслуговування спецавтомобілів (далі - часткове відшкодування). 

2. Часткове відшкодування виплачується в розмірі до 10% від вартості ремонту та 

технічного обслуговування спецавтомобіля, а її конкретний розмір визначається робочою 

групою з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

3. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на надання 

часткового відшкодування, є управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради. 

4. Часткове відшкодування виплачується виключно в межах бюджетних призначень, 

визначених на відповідний бюджетний рік. 

5. Часткове відшкодування виплачується не частіше ніж один раз на рік. 

6. Для отримання часткового відшкодування особа з інвалідністю має бути 

зареєстрована в м. Біла Церква та перебувати на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги. 

7. Для отримання часткового відшкодування особа з інвалідністю подає управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради такі документи: 

 заяву встановленого зразка; 

 договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу, наряд-

замовлення, акт передачі транспортного засобу на ремонт, акт передачі транспортного засобу 

з ремонту, акт наданих послуг, рахунок-фактура, гарантійний талон; 

 реквізити банківського рахунку; 

та пред’являє оригінали: 

 паспорта громадянина України; 

 ідентифікаційного номера; 

 довідки до акта огляду МСЕК про причину та групу інвалідності; 

 посвідчення (у разі наявності). 

8. Виплата часткового відшкодування здійснюється у порядку черговості подання до 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради заяв на отримання 

часткового відшкодування. 

9. Часткове відшкодування виплачується у разі подання всіх необхідних документів 

протягом 30 днів з моменту завершення ремонту або технічного обслуговування 

спецавтомобіля. 

10. Останнім днем подання заяв для отримання часткового відшкодування є 10 грудня 

відповідного бюджетного року. 
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11. Рішення про розмір виплати або відмову у виплаті часткового відшкодування 

приймається робочою групою з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки, положення і склад якої 

затверджуються виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

12. Виплата часткового відшкодування здійснюється на підставі розпорядження 

міського голови за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки. 

13. Виплата часткового відшкодування здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий  

 


