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КИеВ0-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  зашгг  депутатів  Киевo-СSвятошинської  райоиної  ради  VII ск.тппсання  до  
Боярської  міської  ради  щодо  підтримки  ветеранів  АТО  та  виділення  sемельної  ділянки  

для  будівництва  соціального  житла  

Відповідно  до  9 частини  1 статті  43, частини  7 статті  49 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  цкраїні», статей  21, 22 Закону  цкраїни  «Про  статус  
депутатів  місцевих  рад», на  підставі  звернення  громадської  організації  «Боярка- 
АТО», районна  рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Направити  запит  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  
до  Боярської  міської  ради  щодо  підтримки  ветеранів  АТО  та  виділення  земельної  ділянки  ддя  
будівництва  соціального  житла, що  додаегься. 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з  питань  
регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  з  органами  
місцевого  самоврядування  та  з  питань  земельних  відносин, містобудування , 
капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  
середовища  та  екології. 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
25 жовтня  2018 року  
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Боярська  лzіська  рада  

Запит  
депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  

Під  час  тридцятої  позачергової  сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  до  депутатів  районної  ради  звернулися  ветерани  
бойових  дій, представники  громадської  організації  «Боярка-АТО», щодо  порушення  
Боярською  міською  радою  їхніх  прав  на  отримання  гарантованих  державою  пільг, 
зокрема, в  отриманні  земельних  ділянок. Вони  виступають  проти  незаконних  рішень  
Боярської  міської  ради  про  передачу  землі  в  приватні  руки  та  ігнорування  їхніх  
інтересів  та  інтересів  соціально  незахищених  категорій  громадян . Адже  за  останніх  5 
років  жоден  воїн  не  отримав  земельної  ділянки. 

Під  час  обговорення  даного  питання  в  сесійній  залі  було  наголошено  на  тому, що  
необхідно  підтримати  учасників  антитерористичної  операції, учасників  операцій  
об'еднаник  сил  та  інших  соціально  незахищених  категорій  з  числа  жителів  району, в  
тому  числі  ветеранів  бойових  дій, працівників  закладів  освіти, охорони  здоров 'я  та  
інших  пільгових  категорій  та  всіх  тих, хто  відповідно  до  Закону  мае  право  на  
покращення  житлових  умов. 

Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області, на  підставі  
звернення  громадської  організації  «Боярка-АТО», було  розглянуто  питання  щодо  
будівництва  соціального  житла  за  кошти  районного  бюджету  для  воїнів  АТО, 
учасників  операцій  об  еднаних  сил, а  також  інших  соціально  незахищених  верств  
населення  району. 

Відповідно  до  звернення  ветеранів  бойових  дій  м. Боярка, котрі  захищали  
територіальну  цілісність  і  суверенітет  цкраїни  на  сході, Киево-Святошинська  районна  
рада  звертаеться  до  Боярської  міської  ради  з  приводу  передачі  у  власність  або  надання  
в  оренду  створеному  ветеранами  кооперативу  земельну  ділянку  під  будівництво  
соціального  житла. В  цьому  випадку  районна  влада  розгляне  можливість  будівництва  
соціального  житла  за  кошти  районного  бюджету  для  ветеранів  бойових  дій, освітян, 
лікарів  та  інших  пільгових  категорій  громадян. 

Враховуючи  викладене, керуючись  Конституціею  цкраїни, законами  цкраїни  
«Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», «Про  житловий  фонд  соціального  
призначення» депутати  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання, 
звертаються  до  Боярської  міської  ради  щодо  виділення  земельної  ділянки, що  
знаходиться  в  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Боярка, ветеранам  ГО  
«Боярка-АТО», для  будівництва  соціального  житла  за  кошти  районного  бюджету. 

Підтримано  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 499-30-VII від  25 жовтня  2018 року  


