
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 543 

 

Про погодження заяви на перерахування різниці на 

рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 19 липня 2021 року № 1167 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 12 від 14 липня 2021 року) 

відповідно до статей 55, 56 Цивільного кодексу України, статті 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», та на 

виконання підпункту 2 пункту 2 Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України 

або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних 

у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам 

(закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 269, 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 лютого 2021 року № 79,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 26 листопада 2020 

року № 1175 на перерахування різниці  між розміром призначеної Єрошкевич Олександрі 

Вадимівні, 12 лютого 2013 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

2. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 28 лютого 2019 

року № 352 на перерахування різниці  між розміром призначеної Заборовському Степану 

Федоровичу, 10 грудня 2008 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

3. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 04 лютого 2019 

року № 221 на перерахування різниці  між розміром призначеної Забровському Борису 

Івановичу, 12 березня 2011 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 
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державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

4. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 13 березня 2017 

року № 347 на перерахування різниці  між розміром призначеної Заваденку Богдану 

Валерійовичу, 15 квітня 2008 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

5. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 09 липня 2020 року 

№ 625 на перерахування різниці між розміром призначеної Моцному Арсенію Андрійовичу, 

04 липня 2014 року народження, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується 

такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що становить 

50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

6. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 08 липня 2020 року 

№ 619 на перерахування різниці між розміром призначеної Моцному Богдану Андрійовичу, 

05 травня 2007 року народження, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується 

такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що становить 

50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

7. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 17 жовтня 2018 

року № 1960 на перерахування різниці між розміром призначеної Оваденку Андрію 

Андрійовичу, 03 лютого 2005  року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

8. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 30 травня 2018 

року № 875 на перерахування різниці між розміром призначеної Польовій Марії Сергіївні, 15 

квітня 2010  року народження, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується 

такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що становить 

50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

9. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 05 вересня 2019 

року № 1518 на перерахування різниці між розміром призначеної Прозорому Антону 

Володимировичу, 07 липня 2009  року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 
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10. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 17 квітня 2019 

року № 668 на перерахування різниці між розміром призначеної Ружинському Дмитру 

Максимовичу, 10 серпня 2012  року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

11. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 17 квітня 2019 

року № 669 на перерахування різниці між розміром призначеної Сергієнку Олександру 

Олександровичу, 05 січня 2013 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

12. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 15 квітня 2020 

року № 463 на перерахування різниці між розміром призначеної Серьогіну Олександру 

Юрійовичу, 31 травня 2006  року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

13. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 04 травня 2018 

року № 736 на перерахування різниці між розміром призначеної Ткачу Нікіті 

Володимировичу, 05 лютого 2008  року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

14. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 24 вересня 2019 

року № 1603 на перерахування різниці між розміром призначеної Ткаченку Олегу 

Андрійовичу, 16 липня 2007 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

15. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 26 листопада 2020 

року № 1168 на перерахування різниці між розміром призначеної Турбінському Богдану 

Валерійовичу, 15 серпня 2005 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 

яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

16. Погодити заяву Білоцерківського дитячого будинку інтернату від 30 липня 2020 

року № 680 на перерахування різниці між розміром призначеної Яворському Єгору 

Вікторовичу, 31 грудня 2014 року народження, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, 
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яка виплачується такій дитині відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», що 

становить 50% на рахунок Білоцерківського дитячого будинку інтернату. 

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

В.о. міського голови                                                                           Дмитро КИРИШУН 

 


