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КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКJШКАння  

Р IШЕННЯ  
Про  внесения  змгн  до  ргшення  Киево -Святошиисько ? районно ? ради  "Про  формуваиня  та  
використаиня  кошт iв , передбачених  в  районному  бюджетг  Киево -Святошииського  району  
Ки?всько? област i на  забезпечення  дгяльностг  депутатгв  районно  ради  VII скликання ” 

вгдповгдно  до  ст. 43 Закону  Укра~ни  "Про  мгсцеве  самоврядування  в  Укра ~нг" Регламенту  
Киево -Святошинсько i районно i ради  VII скликання , затвердженого  ргшенням  Киево -Святошинсько i 
районно i ради  вгд  24.11.2015 року  3Ч  09-02-УП , беручи  до  уваги  висновки  та  рекомендацг i постгйно i 

комгсг i з  питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , соцгально -економгчного  
розвитку  та  гнвестицгй , районна  рада  

в  и  р  i ш  и  л  а : 

1. Внести  змгни  до  Роздглу  III Положення  про  порядок  формування  та  використання  коштгв , 

передбачених  в  районному  бюджетг  Киево -Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  
забезпечення  дгяльностг  депутатгв  районно  ради  VII скликання  

1.1. Пункт  3.1. викласти  в  новгй  редакцг i: 

«Кошти , отриманг  на  забезпечення  дгяльностг  депутатгв  Киево -Святошинськоа  районно  
ради  Кггтвськоа  областг , можуть  бути  використанг  на  надання  матергальноа  допомоги  
проживаючим  та  (або) працюючим  фгзичним  особам  у  Киево -Святошинському  районг  
Киавськоа  областг  у  зв 'язку  з  гхнгм  скрутним  матер iальним  становищем  та  (або) 
необхгднгстю  витрат , пое 'язаних  з  народженням , смертю  близьких  родич iв, потребою  в  
лгкуваннг  тощо ». 

1.2. Пункт  3.2. викласти  в  новгй  редакцг i: 

«Фгзична  особа  ноже  одночасно  звернутися  до  декглькох  депутат iв  Киево -Святошинсько i 
районно i ради  з  метою  отримання  матер iально i допомоги ». 

1.3. Пгдпункт  3.5.3. викласти  в  новгй  редакцг i: 

«Повторне  протягом  року  звернення  ф iзичноа  особи  про  надання  матер iальноа  допомоги  до  
одного  й  того  ж  депутата ». 

1.4. Пункт  3.7. викласти  в  новгй  редакцг i: 



«Вгдповгдно  до  пп .165.1.1. ст .165 Податкового  кодексу  Украани , ст .16, Закону  Украани  «Про  
мгсцеве  самоврядування  в  Украанг », районно  програми  «Турбота » затверд .женоа  зг  змгнами  
ргшенням  Киево -Святошинськоа  районно  ради  вгд  27 вересня  2016 року  177-13-VII, 
матергальна  допомога , яка  надаеться  депутатами  Киево -Святошинськоа  районноа  ради  не  е  
об 'ектом  обкладання  ПДФО  та  вгйськовим  збором . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  районно i ради  з  питань  
планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , соцгально -економгчного  розвитку  та  
гнвестицгй . 
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