
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про робочу групу з питань реалізації заходів 

Програми соціальної підтримки осіб з 

обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 05 січня 2021 року №114, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою організаційного забезпечення реалізації 

положень Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №57-05-

VIII, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про робочу групу з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити Склад робочої групи з питань реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  ___ __________ 2021 року № _____ 

 

Положення 

про робочу групу з питань реалізації заходів Програми  

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

1. Робоча група з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з 

обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки (далі – робоча група) створюється з метою 

розгляду заяв осіб з обмеженням життєдіяльності, які звернулись за отриманням підтримки у 

відповідності до заходів Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 

на 2021-2023 роки (далі – Програма), та надання міському голові пропозицій щодо надання 

або відмови у наданні підтримки у відповідності з заходами Програми. 

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України та Законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної 

ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Положення про робочу групу та персональний склад робочої групи 

затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. 

4. До складу робочої групи можуть входити представники структурних підрозділів 

міської ради та її виконавчого комітету, депутати міської ради, представники громадськості. 

5. Основними функціями робочої групи є: 

5.1. Розгляд заяв про надання підтримки особам з обмеженням життєдіяльності у 

відповідності з заходами Програми. 

5.2. Надання міському голові пропозицій щодо прийняття рішення про надання або 

відмову у наданні підтримки особам з обмеженням життєдіяльності у відповідності з 

заходами Програми. 

5.3. Вирішення організаційних питань реалізації Програми. 

6. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які скликаються головою 

робочої групи. 

7. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів робочої групи. 

8. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів членів робочої групи, 

присутніх на засіданні. 

9. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

10. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем робочої групи. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  ___ __________ 2021 року № _____ 

 

С К Л А Д 

робочої групи з питань реалізації заходів Програми  

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 
 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 
 

-голова робочої групи, перший заступник міського голови; 
 

Довга 

Юлія Іванівна 

-секретар робочої групи, начальник відділу соціального 

забезпечення управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 
 

Члени робочої групи: 
 

Балабуха 

Світлана Володимирівна 
 

-заступник директора Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
 

Дусенок  

Олена Вікторівна 

 
 

-провідний спеціаліст відділу соціального забезпечення 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради; 
 

Івасюк 

Альона Анатоліївна 
 

-директор комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс» (за згодою); 

Карпович 

Ніна Петрівна 
 

-голова Білоцерківського міського товариства інвалідів 

«Фенікс» (за згодою); 

Максимченко  

Інна Петрівна 

 
 

-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


