
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 18 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 532 

 

Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги для 

компенсації витрат на стоматологічні послуги, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської від 12 березня 2021 

року № 182, шляхом викладення його в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 10 серпня 2022 року № 6585, відповідно до статті 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись Комплексною програмою підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих 

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

затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 55-05-VIІI 

(зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до Порядку надання грошової допомоги для компенсації витрат на 

стоматологічні послуги, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 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», шляхом викладення 

його в новій редакції згідно з додатком. 

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

Новогребельську І.В. 

 
 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 18. 08. 2022 р. № 532 

 

ПОРЯДОК 

надання грошової допомоги  

для компенсації витрат на стоматологічні послуги 

 

1. Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат на стоматологічні 

послуги (далі – Порядок) розроблений на виконання пункту 6.6 розділу 6 Комплексної 

програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки і визначає механізм надання грошової 

допомоги для компенсації витрат на терапевтичні стоматологічні послуги, хірургічні 

стоматологічні послуги та послуги зубопротезування (далі – грошова допомога) жителям 

Білоцерківської міської територіальної громади з числа: 

 діючих військовослужбовців, які беруть/брали участь у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України; 

 ветеранів війни, яким встановлено статус у відповідності до пунктів 19-24 статті 6 та 

пунктів 11-15 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

 членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, яким встановлено 

статус у відповідності до статті 101  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

2. Під грошовою допомогою у цьому Порядку розуміються кошти, які надаються для 

компенсації особам, зазначеним у п. 1 Порядку на терапевтичні стоматологічні послуги, 

хірургічні стоматологічні послуги та послуги зубопротезування. 

3. Грошова допомога надається: 

 на терапевтичні стоматологічні послуги в розмірі, що не перевищує розміру 

податкової соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний рік; 

 хірургічні стоматологічні послуги в розмірі, що не перевищує розміру податкової 

соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний рік; 

 на послуги зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) в 

розмірі, що не перевищує розміру податкової соціальної пільги, визначеної на відповідний 

бюджетний рік; 

4. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, передбачених на надання 

грошової допомоги, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

5. Надання грошової допомоги здійснюється виключно в межах бюджетних 

призначень, визначених на відповідний бюджетний рік. 

6. Грошова допомога надається не частіше ніж один раз на рік. 

7. Для отримання грошової допомоги громадянин має бути зареєстрований на території 

Білоцерківської міської територіальної громади та за наявності відповідного соціального 

статусу перебувати на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги. 

8. Для надання грошової допомоги громадянин подає управлінню соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради такі документи: 

 заяву встановленого зразка; 

 документ, що підтверджує наявність медичних показань для надання терапевтичних, 

хірургічних стоматологічних послуг та/або документ, що підтверджує наявність медичних 

показань для проведення зубопротезування; 



Продовження додатка 2 

та пред’являє оригінали: 

 паспорта громадянина України; 

 ідентифікаційного номера; 

 відповідного посвідчення; 

 військового квитка; 

 довідки про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України довільної форми, виданою командуванням військової частини. 

9. Надання грошової допомоги здійснюється на підставі тристоронніх договорів про 

надання терапевтичних стоматологічних послуг, або хірургічних стоматологічних послуг, 

або послуг зубопротезування, укладених між заявником (в якості замовника), управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (в якості платника) та суб’єктом 

господарювання, який має ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності (в якості 

виконавця). 

10. Останнім днем надання терапевтичних стоматологічних послуг, хірургічних 

стоматологічних послуг або послуг зубопротезування є 10 грудня відповідного бюджетного 

року. 

11. Заявник самостійно обирає суб’єкта господарювання для надання відповідних 

послуг, з урахуванням наявності у такого суб’єкта господарювання ліцензії та усіх 

необхідних дозвільних документів на здійснення відповідного виду діяльності. 

12. Надання грошової допомоги здійснюється у порядку черговості подання заяв для 

забезпечення терапевтичними стоматологічними послугами, хірургічними стоматологічними 

послугами або послугами зубопротезуванням. 

13. Перерахування грошової допомоги здійснюється суб’єкту господарювання на 

підставі акту приймання-передачі наданих послуг у відповідності до укладених тристоронніх 

договорів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК  
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