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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  sмін  до  Районної  програми  «Турбота» 
на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  законів  України  «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  Україні», Положення  про  порядок  формування  та  використання  коштів, 
передбачених  в  районному  бюджеті  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  ради  VII скликання, затвердженого  
рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  від  28.02.2018 
Ns 408-26-VII (зі  змінами), на  підставі  подання  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  
постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  
політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  та  з  питань  охорони  
здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  
рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

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

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, з  питань  охорони  здоров  я, 
материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
31 січня  2019 року  
Ns 552-33-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  31.01.2019 року  Ns 552-33-VII 

Зміни  
до  Районної  програми  «Турбота» на  2018-2020 роки  

1. Пункт  2 розділу  І «Паспорт  Програми» після  слів: «Закон  України  «Про  основні  
засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні» 
доповнити  словами: «Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Положення  про  порядок  формування  та  використання  коштів, передбачених  в  районному  
бюджеті  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  забезпечення  діяльності  
депутатів  районної  ради  VII скликання, затвердженого  рішенням  сесії  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  від  28.02.2018 Ns 376-25-VII». 

2. Пункт  4 розділу  І «Паспорт  Програми» викласти  в  новій  редакції: «Виконавці  
Програми : Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  Київської  області  та  її  
структурні  підрозділи, Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області, Киево- 
Святошинський  територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  
послуг), Киево-Святошинський  районний  центр  соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та  
молоді, Киево-Святошинський  районний  центр  зайнятості, виконавчі  комітети  сільських, 
селищної, міських  рад  Киево-Святошинського  району  Київської  області, заклади  охорони  
здоров 'я  Киево-Святошинського  району  Київської  області, комунальне  некомерційне  
підприемство  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області». 

3. Абзац  перший  розділу  ІІ  « Обrрунтування  необхідності  прийняття  Програми» 
після  слів: «Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації» доповнити  словами : 
«Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Положення  про  порядок  
формування  та  використання  коштів, передбачених  в  районному  бюджеті  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  
ради  VII скликання, затвердженого  рішенням  сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  від  28.02.2018 Ns 376-25-VII». 

4. У  пункті  5.3 розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» перед  словами : 
«Сектор  з  питань  внутрішньої  політики  та  зв'язків  з  громадськими  організаціями  і  
засобами  масової  інформації  райдержадміністрації» доповнити  словами: «Киево- 
Святошинська  районна  рада  Київської  області». 

5. У  пункті  5.10 розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» слова: «Редакція  
районної  газети  «Новий  день» виключити . 

б. У  тексті  Програми  слова: «Відділ  охорони  здоров 'я  райдержадміністрації» 
замінити  словами: «Заклади  охорони  здоров 'я  Киево-Святошинського  району  Київської  
області». 

7. У  пункті  5.27 розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» слова: «Киево- 
Святошинська  районна  стоматологічна  поліклініка» замінити  словами: «Комунальне  
некомерційне  підприемство  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області». 

8. У  пункті  6.5 розділу  VI «Порядок  надання  одноразової  адресної  соціальної  
матеріальної  допомоги  найменш  соціально  захищеним  жителям  Киево-Святошинського  
району  Київської  області» після  слів: «Виплата  Допомоги  здійснюеться  Киево- 
Святошинським  територіальним  центром  соціального  обслуговування  (надання  
соціальних  послуг)» доповнити  словами: «та  Киево-Святошинською  районною  радою  
Київської  області». 



9. Пункт  5.28 розділ  V« Заходи  щодо  реалізації  Програми» викласти  в  новій  
редакції: «Громадській  організації  «Людей  з  інвалідністю  ФІМІАМ» провести  у  вересні  
2019 року  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  області  районний  
культурно-реабілітаційний  захід  - фестиваль  художньої  творчості  людей  з  інвалідністю  
«Сяйво  перлин  2», 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». 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  
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