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Про внесення змін до 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» 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 14 травня 2018 року №5150, з метою удосконалення механізму реалізації 

положень Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до 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», а саме: 

 

1.1. Внести до Порядку відшкодування вартості обстеження, проведеного методом 

комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії, такі зміни: 

1.1.1. У пункті 7 Порядку слова і знаки «(у разі коли особа бажає отримати 

одноразову матеріальну допомогу через банківську установу)» виключити. 

1.1.2. Доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту: 

«8. Рішення про виплату відшкодування та його розмір або відмову у виплаті 

відшкодування приймається робочою групою з питань реалізації заходів Міської 

комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 

2018-2020 роки, положення і склад якої затверджуються виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради». 

1.1.3. Пункти 8-10 Порядку вважати відповідно пунктами 9-11. 

1.1.4. Доповнити Порядок пунктом 12 такого змісту: 

«12. Виплата відшкодування здійснюється на підставі розпорядження міського голови 

за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів Міської комплексної програми 

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

1.1.5. Пункт 11 Порядку вважати пунктом 13 і викласти його в такій редакції: 

«13. Виплата відшкодування здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі». 
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1.2. Внести до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги на проведення 

складних хірургічних операцій такі зміни: 

1.2.1. У пункті 7 Порядку слова і знаки «(у разі коли особа бажає отримати 

одноразову матеріальну допомогу через банківську установу)» виключити. 

1.2.2. Пункт 8 Порядку викласти в такій редакції: 

«8. Рішення про розмір виплати або відмову у виплаті одноразової матеріальної 

допомоги приймається робочою групою з питань реалізації заходів Міської комплексної 

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

роки, положення і склад якої затверджуються виконавчим комітетом Білоцерківської міської 

ради». 

1.2.3. Пункт 12 Порядку викласти в такій редакції: 

«12. Надання одноразової матеріальної допомоги здійснюється на підставі 

розпорядження міського голови за пропозиціями робочої групи з питань реалізації заходів 

Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції на 2018-2020 роки». 

1.2.4. Пункт 13 Порядку викласти в такій редакції: 

«13. Виплата відшкодування здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування на рахунок заявника в 

банківській установі». 

 

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

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  

 


