
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 грудня 2020 року                              м. Біла Церква                                    № 263 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 14 грудня 2020 року № 17315, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1.1. пункту 1 розділу 

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

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року                                           

№ 1806-42-VII, Порядку надання часткової компенсації вартості придбаних медичних виробів 

та медичних засобів, затвердженого рішенням 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 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 вересня 2019 

року № 653 «Про внесення змін до Порядку надання часткової компенсації вартості придбаних 

медичних виробів та медичних засобів» та протоколи засідань робочої групи з питань 

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

2020 роки від 22 жовтня 2020 року № 14, від 12 листопада 2020 року № 15, від 17 листопада 

2020 року № 16, від 11 грудня 2020 року № 17, 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 51 029 (п’ятдесят одна тисяча двадцять дев’ять) гривень 22 коп., згідно 

нижченаведеного списку: 

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

1.  Бурдиленко Олена Миколаївна 2059,69 

2.  Демченко Ірина Андріївна  2168,00 

3.  Дишлюк Наталія Вікторівна 3621,00 

4.  Діденко Наталія Петрівна 6355,00 

5.  Желнова Людмила Василівна  11503,79 

6.  Заваліна Наталія Володимирівна  2980,30 

7.  Крючкова Алла Володимирівна 2860,70 

8.  Мойсеєнко Наталія Миколаївна 2770,00 

9.  Назим Тетяна Володимирівна 1262,00 

10.  Орленко Андрій Олександрович  3190,04 

11.  Сухомлин Василь Григорович 6468,50 

12.  Ткачук Наталія Василівна 2377,30 

13.  Хміль Тетяна Олександрівна  3412,90 
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2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради профінансувати 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 51 103 

(п’ятдесят одна тисяча сто три) гривні 49 коп. для виплати допомоги вищезазначеним 

громадянам.  

- 51 029 (п’ятдесят одна тисяча двадцять дев’ять) гривень 22 коп. для здійснення 

виплати допомоги вищезазначеним громадянам; 

- 74 ( сімдесят чотири) гривні 27 коп. для оплати послуги поштового переказу. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату громадянам відповідно до пункту 1 розпорядження. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова   Геннадій ДИКИЙ 


