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РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Райаннаї  програми  з  питань  надання  соціальної  та  
правоваї  допомоги  особам, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, 

забезпеченні  їі  проведення  і  захисті  незалежності, суверенітету  та  
терптаріальної  ціліснасті  України  та  не  е  військавослужбавцями , їх  сім'ям, 

особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  
Силах  України  за  контрактом  та  зареестровані  в  населених  пунктах  

Киева-Святошинськаго  району  Київської  області, у  2018 році  

Відповідно  до  законів  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", 
„Про  місцеві  державні  адміністрації", „Про  військовий  обов'язок  та  військову  
службу", „Про  соціальні  послуги", Указу  Президента  України  „Про  Положення  
про  проходження  громадянами  України  військової  служби  у  Збройних  Силах  
України", враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, обговоривши  проект  рішення, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  Районної  програми  з  питань  надання  соціальної  та  
правової  допомоги  особам, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, 
забезпеченні  її  проведення  і  захисті  незалежності, суверенітету  та  
територіальної  цілісності  України  та  не  е  військовослужбовцями , їх  сім'ям, 
особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  Силах  
України  за  контрактом  та  зареестровані  в  населених  пунктах  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, у  2018 році  (далі  - Програма), 
затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
від  і  9. 1 2.2017 року  №  377-25-VII, доповнивши  підпункт  7.10.2. пункту  7.10. 
розділу  VII «Порядок  надання  одноразової  адресної  матеріальної  соціальної  
фінансової  допомоги  особам, зареестрованим  у  населених  пунктах  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, які  брали  участь  в  
антитерористичній  операції, набули  статусу  учасника  бойових  дій  та  не  е  
військовослужбовцями , членам  їх  сімей  та  особам, які  виявили  бажання  
проходити  військову  службу  у  Збройних  Силах  України  за  контрактом» 
Програми  абзацом  наступного  змісту: 

«Допомога  особі, яка  виявила  бажання  проходити  військову  службу  у  
Збройних  Силах  України  за  контрактом  та  приписом  Киево-Святошинського  
районного  військового  комісаріату, може  бути  надана  за  місцем  фактичного  



проживання  на  території  Киево —Святошинського  району  Київської  області . 
Необхідною  умовою  е  подання  акту  депутата  сільської, селищної, міської  ради, 
що  підтверджуе  факт  проживання  на  відповідній  території, засвідченого  
підписом  та  печаткою  відповідного  голови». 

2. Структурним  підрозділам  Киево —Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, 
забезпечити  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 
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