
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
   

             

Рішення  
 

Про внесення змін до Київської обласної цільової програми 
соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил  
та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також 
родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності  

на 2021-2022 роки 
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Київської обласної ради VIII 
скликання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020             
№ 017-01-VІІІ (зі змінами), Порядку розроблення, прийняття Київських 
обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх 
виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23.12.2016              
№ 214-11-VII (зі змінами), розглянувши подання Київської обласної державної 
адміністрації, розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 26 серпня 2021 року № 517 «Про схвалення проєкту змін до 
Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників 
Революції Гідності на 2021-2022 роки», враховуючи висновки і рекомендації 
постійних комісій Київської обласної ради з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, соціального захисту населення та пенсіонерів, з питань 
соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, 
регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних 
зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області, з питань бюджету та 
фінансів, Київська обласна рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до Київської обласної цільової програми соціальної 

підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв 
Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, 
затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року                  
№ 041-01-VIII (далі – Програма) згідно з додатком, що додається. 

 



 
2 

 
2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів та 

відповідальним виконавцем Програми департамент соціального захисту 
населення Київської обласної державної адміністрації. 

 
3. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації 

при формуванні змін до обласного бюджету на 2021 рік та формуванні 
показників обласного бюджету на наступні роки, за поданням департаменту 
соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, 
передбачити потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи 
з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів. 

 
4. Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації щоквартально до 25 числа місяця наступного за 
звітним періодом інформувати постійну комісію Київської обласної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту 
населення та пенсіонерів про стан фінансування заходів Програми та щороку до 
25 числа місяця наступного року за звітним періодом інформувати Київську 
обласну раду про хід виконання Програми та ефективність реалі0зації її 
заходів. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Київської обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення та пенсіонерів і заступника голови Київської 
обласної ради Семенову Т.М. 
 
 
Голова                      Наталія ГУНЬКО 
 

 
м. Київ 
09 вересня 2021 року 
№ 116-05-VIIІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


