
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до районної Програми ,,Турбота”  

на 2015 рік 
 
 

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 інвалідів війни», «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 
враховуючи подання Києво-Святошинської районної державної адміністрації,  
районна рада 

в и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до районної Програми ,,Турбота” на 2015 рік, затвердженої 
рішенням Києво-Святошинської районної ради від 25.11.2014 року № 466-39-VІ, а 
саме: 

 
   1.1. Підпункт 4.26 розділу 4 Програми викласти у наступній редакції: 

  «4.26. Забезпечення пільговим зубним протезуванням наступні верстви 
населення району: 
 
  4.26.1. Ветерани праці  
  4.26.2. Ветерани війни  
  4.26.3. Учасники АТО (за окремим списком райвійськкомату) 

 
Києво-Святошинська районна 

стоматологічна поліклініка 
Постійно». 

 
    1.2. Підпункт 4.3 розділу 4 Програми викласти у наступній редакції: 

    «Сприяти наданню одноразової матеріальної допомоги:  
               - дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним, одиноким матерям, 
малозабезпеченим сім’ям та громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах; 

     - особам, які вимушено виїхали з Автономної республіки Крим та                                
м. Севастополь та тимчасово проживають в Києво-Святошинському районі (після 
вивчення питання матеріального забезпечення та умов проживання); 

     - особам, які внаслідок проведення Антитерористичної операції в Донецькій 
та Луганській областях, вимушено переїхали та тимчасово проживають в Києво-
Святошинському районі (після вивчення питання матеріального забезпечення та умов 
проживання); 
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  - надавати матеріальну допомогу сім’ям військовослужбовців, члени яких 
загинули під час проходження служби в районі проведення антитерористичної 
операції, для вирішення соціально-побутових питань, за рішенням комісії з питань 
надання матеріальної допомоги при Києво-Святошинській районній державній 
адміністрації, але не більше ніж 75 тис. грн. на сім’ю. 

 
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими 

організаціями і засобами масової інформації, 
Управління соціального захисту населення, 

         Києво-Святошинський територіальний центр СОНСП 
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Постійно». 
                          

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

                  Голова ради                                       Л.С. Шевчук 

 
 

 

 

 

м. Київ 
11 червня 2015 року 
№ 500-43-VІ  


