КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІІ СЕСІЯ

VII СКЛИІ<АННЯ

-РІШЕННЯ
Про внесення змін до РІшення
Київської
міської
ради
від 09 жовтня 2014 року Х!! 271/271
«Про надання додаткових гарантій
антитерористичної
учасникам
операції та членам їх сімей»

Відповідно
до статей 24, 2б Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини четвертої статті 2 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 22 Закону
України «Про загальну середню освіту», .статті 35 Закону України «Про
дошкільну освіту», з метою забезпечення додаткових заходів щодо
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції та членів
сімей загиблих
(померлих)
киян, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року
N2 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей» такі зміни:
1.1. Після пункту 5 доповнити новими пунктами б-9 такого змісту:
«б. Встановити, що кияни - учасники антитерористичної операції та
члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції, мають право на першочергове влаштування
дітей до дошкільних
навчальних
закладів
комунальної
власності
територіальної громади міста Києва на підставі заяви одного з батьків або
осіб, які їх замінюють, до якої додається:

- копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні Ії проведення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N~413, а для
осіб, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, документи про безпосереднє залучення до виконання завдань
антитерористичної операції в районах П проведення, направлення (прибуття)
у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх
перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом
безпосередньої участі вантитерористичній
операцп, забезпеченні 11
проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про
відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень,
дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень,
матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що
містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань
антитерористичної операції у районах П проведення).
7. Районним в місті Києві державним адміністраціям за рахунок коштів
бюджету міста Києва передбачити додаткову пільгу щодо батьківської плати
за харчування дітей киян - учасників антитерористичної операції та дітей із
сімей загиблих (померлих) киян, яК1 брали участь в проведенні
антитерористичної операції, у дошкільних навчальних закладах, заснованих
на комунальній власності територіальної громади міста Києва.
8. Встановити, що харчування учнів 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної
громади міста Києва, із числа дітей із сімей киян - учасників
антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які
брали участь в проведенні антитерористичної операції, здійснюється
безкоштовно.
9. Взяти до відома, що підставою для надання додаткової пільги щодо
батьківської плати за харчування дітей киян - учасників антитерористичної
операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції, у дошкільних навчальних закладах,
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.та
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної
громади міста Києва, із числа дітей із сімей киян - учасників
антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які
брали участь в проведенні антитерористичної операції, є письмова заява
одного з батьків або осіб, що їх замінюють, до якої додаються:

- копія рішення про призначення опікуном (піклувальником) (для осіб,
які замінюють батьків);
- копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній
операції, забезпеченні їі проведення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N2413, а для
осіб, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, документи
про
безпосереднє
залучення
до
виконання
завдань
антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття)
у відрядження до районів проведення антитерористичної
операції, їх
перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом
безпосередньої
участі в антигерористичши
операцп, забезпеченні 11
проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про
відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень,
дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень,
матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що
містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань
антитерористичної операції у районах її проведення).».
У зв'язку з цим пункти 6-8 вважати пунктами 10-12.
1.2. Пункт 10 рішення доповнити підпунктами

10.7 та 10.8 такого

ЗМІСТУ:

«10.7. Забезпечити організацію безкоштовного харчування за рахунок
коштів бюджету міста Києва учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста
Києва, із числа дітей із сімей киян - учасників антитерористичної операції та
дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції.
учасників
10.8. Забезпечити
безоплатне
поховання
киян
антитерористичної
операції, загиблих (померлих) П1д час проведення
антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону
України «Про поховання та похоронну справу».».
2. Внести до Порядку надання допомоги киянам - учасникам
антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 09 жовтня 2014 року N2 271/271 (у редакції рішення Київської міської
ради від 09 грудня 2014 року N2 525/525) такі зміни:
2.1. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти у такій редакції:

«2.4.
Відшкодування
коштів
на
складне
протезування,
ендопротезування та протезування ока киян, інвалідність яких пов'язана з
участю в антитерористичній
операції (далі
витрати на складне
протезування).» .
2.2. У пунктах 4 та 5 слова та цифри «у 2014 році» виключити.
2.3. Абзац 2 пункту 4 викласти у такій редакції:
«- киянам - учасникам антитерористичної операції на підставі заяви, до
якої додаються копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера та копії відповідних довідок, виданих за формою, визначеною
Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню
участь в антитерористичши
операцц, забезпеченні
11
проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2014 року .N2413, а для осіб, які перебувають в зоні проведення
антитерористичної операції, - документи про безпосереднє залучення до
виконання завдань антитерористичної операції в районах їі проведення,
направлення
(прибуття)
у
відрядження
до
районів
проведення
антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою
виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України шляхом безпосередньої участі вантитерористичній
операцц, забезпеченні
11
проведення
(витяги з наказів, директив,
..
.
розпоряджень, ПОСВІДченьпро ВІДрядження, оперативних завдань, журналів
бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні
.
..
документи, видані державними органами, що МІСТЯТЬ достатні докази про
безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції
у районах її проведення) (далі - документи, ЯКІ ПІдтверджують участь в
антитерористичній операції)>>.
2.4. Абзац 2 пункту 7 викласти у такій редакції:
«Кошти підприємствам, які здійснювали складне протезування в
Україні киянам, інвалідність яких пов'язана з участю вантитерористичній
операції, відшкодовуються з урахуванням Граничних цін на технічні та інші
засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення на 2015 рік, затверджених наказом Міністерства соціальної
політики України від 15 січня 2015 року .N2 20, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27 січня 2015 року за .N2 86/26531, на підставі актів
виконаних робіт.».
3. Внести до Порядку покриття витрат на оплату житлово-комунальних
послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам
сімей
загиблих
(померлих)
киян
під
час
проведення
антитерористичної операції, затвердженого рішенням Київської міської ради

,.
І

від 09 жовтня 2014 року NQ 271/271 (у редакції рішення Київської міської
ради від 09 грудня 2014 року NQ525/525) такі зміни:
3.1. Абзац 5 пункту 6 викласти у такій редакції:
«. копії відповідних довідок, виданих за формою, визначеною
Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню
участь вантитерористичній
операцц, забезпеченні
11
проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2014 року NQ413, а для осіб, які перебувають в зоні проведення
антитерористичної операції, - документи про безпосереднє залучення до
виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення,
направлення
(прибуття)
у
відрядження
до
районів
проведення
антитерористичної операції, Їх перебування в таких районах з метою
виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України шляхом безпосередньої участі вантитерористичній
операції, забезпеченні
11
проведення
(витяги з наказів, директив,
.,
.
розпоряджень, ПОСВІДчень.про ВІДрядження, оперативних завдань, журналів
бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні
.
..
документи, видаю державними органами, що МІСТЯТЬдостатю докази про
безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції
у районах їі проведення)>>.
3.2. Абзац 10 пункту 6 викласти у такій редакції:
.
..
«. ОРИГІнали докуменпв,
яКІ ПІдтверджують
комунальних послуг (за необхідності);» ..

сплату

житлово-

4. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради
«Хрещатик».
покласти на постійну КОМІСІЮ
в' Я та соціальної політики .
/

..

В.Кличко

