
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 551 

 

Про надання дозволу на перерахування коштів 

гр. Акіменко Назілі Аскерівни Білоцерківському 

психоневрологічному інтернату  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 16 липня 2021 року № 6894, враховуючи витяг з протоколу 

опікунської ради від 05 липня 2021 року № 04, відповідно до статей 55, 56 Цивільного 

кодексу України, підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34, статті 59 Закону України «Про 

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

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Правил опіки та 

піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88, 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, пункту 33 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 № 79, для захисту 

особистих майнових прав Акіменко Назілі Аскерівни, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Дозволити управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

здійснювати перерахування на рахунок Білоцерківського психоневрологічного інтернату 

різниці між розміром призначеної Акіменко Назілі Аскерівні державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і розміром  державної 

соціальної допомоги, яка виплачується їй  відповідно до частини третьої статті 10  Закону 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю», що становить 80 %. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

В.о. міського голови                                                                           Дмитро КИРИШУН 

 


