
~ 
КИЕВО-СВЯТОІІІИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  районної  програлці  „Турбота" 
на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  законів  цкраїни  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", „Про  
місцеві  державні  адміністрації", „Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  
цкраїни", „Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального  захисту", „Про  
поліпшення  матеріального  становища  учасників  бойових  дій  та  інвалідів  війни", „Про  
основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  
в  цкраїні" та  з  метою  посилення  соціального  захисту  вразливих  верств  населення  
району, враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  Районної  програми  „Турбота" на  2018-2020 роки  (далі  — 
Програма), затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області  від  19.12.2017року  Ns 376-25-VII, що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
виконання . 
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VII ���������  
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���  ��������  ����  ��  �� ����¡  ¢��£��¤¥�  ��¦�§� �̈" 
��  2018-2020 ��©ª  

���¢������  ��  ��©����  ¥©��¡�ª  ����  ���¥���  ��������¦�����  �  «©��¡��", ����  
���¥���  ���¬����  ������� �̈�¥�¡", ����  �����ª  ��¥��¤��¡  ��®ª¯���� �̈  ����¤����  
¥©��¡�ª", ����  � �̈¨¦�  �� �̈�����  �� �ª, £���� �̈¡  ¡®  ��¥��¤��£�  ��®ª�¨¦", ����  
¢�¤�¢°����  �� �̈���¤��£�  � �̈���ª �̄  ¦±���ª©��  §� ��ª®  ��   �̈  ����¤����  �� �ª", ����  
�������  �����ª  ��¥��¤��£�  ��®ª�¨¦  �� �̈�����  ¢��¥�  �̈  ��°ª®  £�������  ¢�®ª¤�£�  ��©¦  
�  ¥©��¡��" �̈  �  ��¨�²  ¢��ª¤����  ��¥��¤��£�  ��®ª�¨¦  ����¤ª�ª®  ���� �̈  ����¤����  
�� ��¦, ���®��¦²±ª  ¢������  �ª���-��� �̈°ª��©�¡  �� ����¡  ���¬����¡  ������� �̈�¥�¡  
�ª¡��©�¡  �§¤�� �̈, �� ����  ����  

�ª��°ª¤�: 

����¨ª  ����ª  ��  �� ����¡  ¢��£���ª  ��¦�§� �̈" ��  2018-2020 ��©ª  (��¤�  �  
���£����), �� �̈���¬���¡  ��°�����  �ª���-��� �̈°ª��©�¡  �� ����¡  ���ª  �ª¡��©�¡  
�§¤�� �̈  ���  19.12.2017��©¦  Ns 376-25-VII, ¯�  �����¨��. 

� �̈¦©¨¦��ª�  ¢�������¤��  �ª���-��� �̈°ª��©�¡  �� ����¡  ���¬����¡  
������� �̈�¥�¡  �ª¡��©�¡  �§¤�� �̈, ���¢�����¤�ª�  ��  �ª©������  ���£���ª, ��§��¢�±ª¨ª  
�ª©������. 

Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

М. КИ1В  
24 липня  2018 року  
Ns 441-28-VII 



Додатак  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  24.07.2018 року  Ns 441-28-VII 

Зміни  
до  Районної  програми  „Турбота" на  2018-2020 роки  

1. Розділ  V«Заходи  щодо  реалізації  Програми» Районної  програми  
„Турбота" на  2018-2020 роки  доповнити  новим  пунктом  наступного  змісту: 

«5.28. Громадській  організації  «Людей  з  інвалідністю  ФІМІАМ» провести  
у  жовтні  2018 року  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  районний  культурно-реабілітаційний  захід  — фестиваль  художньої  
творчості  людей  з  інвалідністю  «Сяйво  перлин», виходячи  з  реальних  
фінансових  можливостей, та  при  цьому  обирати  найбільш  раціональний  та  
економічно  обrрунтований  варіант  використання  бюджетних  коштів. 

Визначити  головним  розпорядником  коштів  районного  бюджету  по  
проведенню  вказаного  заходу  управління  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області». 

2. Підпункт  б.9.1. пункту  б.9. розділу  VI «Порядок  надання  одноразової  
адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  найменш  соціально  захищеним  
жителям  Киево-Святошинського  району  Київської  області» Районної  програми  
„Турбота" на  2018-2020 роки  викласти  в  новій  редакції : 

«Підставою  для  надання  Допомоги  е  письмова  заява  на  ім'я  голів  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  та  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області». 

3. Абзац  третій  підпункту  б.9.2. розділу  VI «Порядок  надання  одноразової  
адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  найменш  соціально  захищеним  
жителям  Киево-Святошинського  району  Київської  області» Районної  програми  
„Турбота" на  2018-2020 роки  виключити. 

4. Абзац  четвертий  підпункту  6.11.1. розділу  VI «Порядок  надання  
одноразової  адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  найменш  соціально  
захищеним  жителям  Киево-Святошинського  району  Київської  області» 
Районної  програми  „Турбота" на  2018-2020 роки  виключити. 

5. Пункт  6.12. розділу  VI «Порядок  надання  одноразової  адресної  
соціальної  матеріальної  допомоги  найменш  соціально  захищеним  жителям  



Киево-Святошинського  району  Київської  області» Районної  програми  
„Турбота" на  2018-2020 роки  виключити. 

б. У  зв'язку  з  цим  пункт  б.13. розділу  VI «Порядок  надання  одноразової  
адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  найменш  соціально  захищеним  
жителям  Киево-Святошинського  району  Київської  області» Районної  програми  
„Турбота" на  2018-2020 роки  вважати  відповідно  пунктом  б.12. 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  


