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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  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  
України» ,«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», враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  
ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально- 
економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила : 

І . 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 (зі  змінами), 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  та  з  питань  
регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  з  органами  
місцевого  самоврядування . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N~ 635-41-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  24.12.2019 року  Ns 635-41-VII 

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

1. Абзац  другий  пункту  5.3. розділу  У  «Заходи  щодо  реалізації  Програми» Районної  
програми  «Турбота» на  2018-2020 роки  викласти  в  новій  редакції : 

«- сім'ям  з  дітьми  /особам, які  опинилися  у  складних  життевих  обставинах  та  
перебувають  на  обліку  Киево-Святошинського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім'ї, 
дітей  та  молоді  в  тому  числі  сім'ям, де  виховуються  діти  з  інвалідністю ; діти  сироти  та  
позбавлені  батьківських  прав, та  виховуються  опікунами, піклувальниками , що  проживають  
на  території  Киево-Святошинського  району». 

2. У  пункті  5.16. розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» Районної  програми  
«Турбота» на  2018-2020 роки  перед  словами: «Служба  у  справах  дітей  та  сім' ї  
райдержадміністрації» доповнити  словами: «Районний  центр  соціальних  служб  для  сім'ї, 
дітей  та  молоді». 

3. У  пункті  5.19. розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» Районної  програми  
«Турбота» на  2018-2020 роки  слова: «Воїнів-учасників  антитерористичної  операції  Киево- 
Святошинського  району» виключити . 

4. Пункт  5.28. розділу  V «Заходи  щодо  реалізації  Програми» Районної  програми  
«Турбота» на  2018-2020 роки  виключити . 

5. У  пункті  6.5. 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  після  слів : 
«Виплата  допомоги  здійснюеться  Киево-Святошинським  територіальним  центром  
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг), Киево-Святошинською  районною  
радою  Київської  області» доповнити  словами: «та  Киево-Святошинським  районним  центром  
соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді». 

6. Пункт  6.6. 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 : 

«6.6. Допомога  надаеться  громадянам, які  опинилися  в  складних  життевих  обставинах . 
до  складних  життевих  обставин  віднесено : 
6.6.1. Пожежа, повінь, інше  стихійне  лихо, внаслідок  якого  заподіяно  значної  шкоди  

майну  постраждалих  чи  їх  здоров 'ю; 
6.6.2. Трагічні  та  нещасні  випадки, пов'язані  із  смертю  громадян, сім'ї  яких  

знаходяться  у  тяжкому  матеріальному  становищі; 
6.6.3. Інвалідність  І  та  ІІ  груп, ліжковохворі  та  психічнохворі  громадяни, які  

потребують  медикаментозного  лікування  та  придбання  засобів  медичної  реабілітації  та  
особистої  гігіени; 

6.6.4. Довготривале  інтенсивне  лікування  та  хірургічне  (оперативне) втручання, яке  
потребуе  значних  фінансових  витрат; 

6.6.5. Онкологічні  захворювання, які  за  результатами  медичних  досліджень  
потребують  хірургічного  лікування, медикаментозного  (хіміотерапія, гормонотерапія , 
таргетна  терапія) і  променевого  із  застосуванням  радикального, паліативного  і  
симптоматичного  заходів; 

6.6.6. Одинокість  осіб, які  не  мають  працездатних  родичів, зобов 'язаних  за  Законом  їх  
утримувати  та  перебувають  на  обліку  в  територіальному  центрі; 
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6.6.7. Утримання  дітей  з  інвалідністю, дітей-сиріт, багатодітних  та  неповних  родин, а  
також  сім'ї, в  яких  народилося  двое  або  більше  дітей  одночасно . 

6.6.8. Інші  випадки  та  непередбачені  надзвичайні  обставини, які  не  можуть  бути  
подолані  без  сторонньої  допомоги  або  підтримки . 

7. Підпункт  6.9.2. пункту  6.9. «Умови  надання  Допомоги» 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 : 

«6.9.2. для  отримання  допомоги  до  заяви  додають : 
копію  паспорта; 
копію  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  податків . Фізичні  

особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  прийняття  реестраційного  
номера  облікової  картки  платника  податків, подають  копію  сторінки  паспорта  з  відповідною  
відміткою; 

довідку  про  доходи  заявника  не  менш  ніж  за  три  попередні  місяці  (про  нараховану  
заробітну  платню  або  допомогу  з  районного  центру  зайнятості, про  розмір  нарахованої  пенсії  
разом  з  доплатами, про  розмір  нарахованих  державних  та  інших  соціальних  виплат, 
аліментів  тощо), крім  заявників, визначених  п.п. 6.6.5. Порядку; 

копію  довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи  (якщо  одержувач  
допомоги  внутрішньо  переміщена  особа); 

документи, що  підтверджують  необхідність  лікування  за  життево-важливими  
показниками  (довідка  з  медичної  установи  про  лікування  або  оперативно -хірургічне  
втручання, направлення  на  стаціонарне  лікування, клопотання  лікувальної  установи  тощо) 
для  заявників, визначених  п.п. 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6., 6.6.7. Порядку.» 

8. Підпункт  6.9.3. пункту  6.9. «Умови  надання  Допомоги» 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 : 

«6.9.3. У  окремих  випадках  для  розгляду  питання  щодо  надання  грошової  допомоги  
необхідним  е  представлення  додаткових  документів, а  саме: 

на  відшкодування  шкоди, що  заподіяна  пожежею  - документ, який  засвідчуе  факт  
пожежі  (акт  про  пожежу  або  його  копія, завірена  в  установленому  законодавством  порядку); 

копії  свідоцтв  про  народження  дітей, висновок  оцінки  потреб  сім'ї/особи  (сім'ї, де  
виховуються  діти); 

для  одиноких  осіб, які  не  мають  працездатних  родичів, зобов 'язаних  за  Законом  їх  
утримувати  та  перебувають  на  обліку  в  територіальному  центрі  - довідка  з  територіального  
центру; 

інші  документи, що  підтверджують  наявність  складних  життевих  обставин  (копія  
свідоцтва  про  смерть  члена  родини  тощо)». 

9. Пункт  6.10. 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 : 

«6.10. Розмір  допомоги  
6.10.1. Розмір  допомоги  визначаеться  з  урахуванням  рівня  забезпечення  життя  

заявника. 
6.10.2. Допомога  у  випадку  виникнення  пожежі  в  житловому  приміщенні  надаеться  у  

розмірі  до  20 000 грн  на  родину  в  залежності  від  складності  пожежі  та  заподіяних  збитків . 
6.10.3. Допомога, пов'язана  з  трагічними  та  нещасними  випадками  (смертю  близьких) 

та  іншими  надаеться  у  розмірі  до  2 000 грн. 
6.10.4. Допомога  інвалідам  І  та  ІІ  груп, ліжковохворим  та  психічнохворим  громадянам, 

які  потребують  медикаментозного  лікування  та  придбання  засобів  медичної  реабілітації  та  
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особистої  гігіени  надаеться  у  розмірі  до  5 000 грн  в  залежності  від  складності  захворювання  
та  необхідного  лікування . 

6.10.5. Допомога  на  проведення  довготривалого  інтенсивного  лікування  та/або  
хірургічного  (оперативного) втручання  надаеться  у  розмірі  до  10 000 грн  в  залежності  від  
складності  захворювання . 

6.10.6. Допомога  на  лікування  онкологічних  захворювань  надаеться  у  розмірі  до  20 000 
грн  в  залежності  від  складності  захворювання  та  необхідного  лікування . 

6.10.7. Допомога  одиноким  особам, які  не  мають  працездатних  родичів, зобов 'язаних  за  
Законом  їх  утримувати  та  перебувають  на  обліку  в  територіальному  центрі, надаеться  у  
розмірі  до  3 000 грн  в  залежності  від  складності  життевих  обставин . 

6.10.8. Сім'ям  з  дітьми  /особам, які  опинилися  у  складних  життевих  обставинах  та  
перебувають  на  обліку  Киево-Святошинського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім'ї, 
дітей  та  молоді  надаеться  в  розмірі  до  7 000 грн  враховуючи  кількість  дітей  та  складні  
життеві  обставини . Допомога  у  зв'язку  з  народженням  двох  або  більше  дітей  одночасно  
надаеться  у  розмірі  1 500 грн  на  кожну  дитину. 

6.10.9. При  визначенні  розміру  грошової  Допомоги  приймаються  до  уваги  такі  
обставини : вік, стан  здоров 'я  заявника, його  матеріальний  та  сімейний  стан, наявність  
родичів  або  опікунів, які  зобов 'язані, згідно  з  законодавством , утримувати  заявника, з  
урахуванням  їх  можливостей, наявність  можливості  покращити  свое  становище  за  рахунок  
власної  праці  або  власних  матеріальних  цінностей, клопотання  депутатів, установ  та  
організацій  (в  тому  числі  і  громадських)». 

10. Пункт  6.11. 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 : 

«6.11.1. Допомога  не  призначаеться  у  разі, коли: 
заявник  працездатного  віку  не  працевлаштований , не  проходить  військову  службу, не  

навчаеться  за  денною  формою  навчання  у  вищих  навчальних  закладах  та  професійно - 
технічних  (крім  осіб  працездатного  віку, які  не  працюють, але  потребують  лікування, що  
підтверджуеться  відповідним  документом); 

заявник  мае  додаткові  джерела  для  існування, які  не  були  зазначені; 
заявником  надано  недостовірні  відомості  чи  приховано  відомості  про  матеріальний  

стан  сім'ї, які  вплинули  або  можуть  вплинути  на  встановлення  права  на  допомогу  та  
визначення  її  розміру; 

заявник  не  перебувае  на  обліку  Киево-Святошинського  районного  центру  соціальних  
служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  як  член  сім'ї  з  дітьми/особа, що  опинилася  в  складних  
життевих  обставинах; 

заявник  не  перебувае  на  обліку  Киево-Святошинського  територіального  центру  
соціального  обслуговування  як  одинока  особа, що  опинилася  в  складних  життевих  
обставинах; 

у  разі  відмови  від  проведення  обстеження  матеріально -побутових  умов  та  наданні  
необхідних  довідок». 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


