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КНСВО-СВЯТОШ IIСБКА

Р ILi1 ЕННЯ
Про внесення змгн до Районно i gгльовог програми
з надання соцгальног та правовоi допомоги особам , якi брали участь в
антитерористичнгй операдгi, забезпеченвг У? провсдення i захистг незалежностг,
суверенгтету та територгальпоi цiлгсностг Украiни, та тх сгм'ям у 2016 роцг
Вгдпавгдно до ч.1 б ст. 43 Закону Украiни « Про мгсиеве самоврядування в Украннг » та
Законгв Украни „Про мобглгзадгйну пгдготовку та мобiл i:зацiю", „Про соиiальнi паслуги",
,. Про соцгальну роботу з с iм'ями дгтьми та молоддю", „Про безоплатну правову допомогу",
ст. 4 Указу Президента Украни вы 14 сгчня 215 року 1512015 „Про часткову
мобглгзацгю", затвердженого Законом Украгни вгд 15 сi чня 2015 року М 113-VIIi, з метаю
заббезпечення соцгального захисту осiб. як брали участь в антитерористичнiй операцii',
забезпеченн i ц проведения i залистг незалежностг. суверенiтету та територiальног цгпгсностг
Украiни, та 1к с iм' ям, зггдно гз податтням Киево-Святошинсько районно державноi
.

адмгнгстраиг► , районна рада
вврiш ила
1. Внести наступнг змгни до Районно цгльово ? программи з надання соигальног та
правовое допомоги особам , як брали участь в антитерористичнгй операцгi, забезпеченнг й
проведения i захистг незалежност i, суверен iтету та територiальног цглiсностi Украгни , та iх
С1м' ЯМ у 20 16 роц 1.
1.1. Абзац 3 роздiлу II викласти в наст пнiй редакцii:
аПрограмою охоптенi мешканцг Киева- Святошинського району з числа осгб, якi

операцгi, забезпеченнг й проведення i захистг

брали участь в антитерористичнгй

нсзахежностг . суверенгтету та територiальног цглгсностг Украiни та гх сiи'1, та на момент
участг в АТС були зареестрованг в Киево-Сватошинському районе ».
1.2. Абзац б роздглу V ви i ласти в наступнiй рсдакцгт :
«надання адресноi матер iальног соцiальног матерi альноi допомоги , яка вiгнповгдно до
п ,165.1 ст.165 Податковаго кодексу Украiни вiд 02.12.2010 р . N 2755 ц1, зг змгнами та
доповненхями (далг ПКУ) не включаёться до загального мгсячного (речного)
оподаткавуваного доходу лхатника податку, особам , якi брали участь в антитерористичн i й
операцii, забезпеченнг П проведения i захистi незалежностг , суверенгтету та територ iапьноi
цглгсностг Украiни; пораненим, особам. ща набули захварювань i травмы пгд час участi в
антитерористичнгй операигi та на отримання компенсадi1 для лридбання путгвок на
вiдновлювальну реаб iлiтацiю та оздоровления в санатарно-лiкувальних закладах »2. Контроль зав
ради з питань ахоро
населения .
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