
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 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 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 09 березня 2021 року № 2301, відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 40 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування витрат на транспортні послуги 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил згідно 

з додатком 1. 

2. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат на 

стоматологічні послуги згідно з додатком 2. 

3. Затвердити Порядок надання щомісячної міської стипендії дітям загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил згідно з додатком 3. 

4. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил згідно з 

додатком 4. 

5. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат на  

послуги з психологічної реабілітації згідно з додатком 5. 

6. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат на  

послуги з професійної адаптації згідно з додатком 6. 

7. Затвердити Порядок відшкодування вартості обстеження, проведеного методом 

комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії, згідно з додатком 7. 

8. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги на проведення 

складних хірургічних операцій згідно з додатком 8. 

9. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат на 

реабілітаційні послуги згідно з додатком 9. 

10. Затвердити Порядок компенсації витрат, пов’язаних з проведенням безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу, згідно з додатком 10. 

11. Затвердити Порядок відшкодування витрат на перевезення членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил для участі в заходах згідно з 

додатком 11. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Новогребельську І.В. 

 

В.о. міського голови                                   Дмитро КИРИШУН  
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