
 
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 грудня 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 331 Р  

 

Про виділення коштів по Комплексній програмі підтримки ветеранів 

війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 13 грудня 2021 року № 13437, відповідно до пунктів 13 та 20 частини 4 

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6.13 розділу 6 

Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 55-05-VIIІ «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки», додатку 7 

Порядку відшкодування вартості проведеного обстеження методом комп’ютерної томографії 

або магнітно-резонансної томографії, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 березня 2021 року № 182 «Про організаційні заходи щодо 

реалізації положень Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки», 

та враховуючи протокол засідання робочої групи з питань реалізації заходів Комплексної 

програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки від 08 грудня 2021 року № 01, 

зобов’язую: 

1. Відшкодувати за рахунок коштів місцевого бюджету по «Комплексній програмі 

підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки» вартість обстеження, проведеного 

методом магнітно-резонансної томографії, в розмірі 100% від вартості обстеження, але не 

більше розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, що 

визначається Законом України «Про Державний бюджет України» встановленого на 01 січня 

відповідного бюджетного року, демобілізованому учаснику антитерористичної операції гр. 

Козелецькому Олександру Олександровичу в сумі 1100 грн. 00 коп.  

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради профінансувати управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на суму 1100 (одна тисяча сто) 

грн. 00 коп. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснити 

виплату гр. Козелецькому Олександру Олександровичу. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                     Геннадій ДИКИЙ 


