
  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

9 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 4 травня  2022 року                 № ___ 9-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про надання матеріальної допомоги 

жителям Борщагівської сільської 

територіальної громади 

 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, а також списки 

пільгових категорій, щодо надання одноразової матеріальної допомоги, згідно 

програми «Підтримки жителів  Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області, що потребують соціальної допомоги у 

2021 році», відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України на 2022рік, 

сільська рада,-   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати цільову одноразову матеріальну допомогу на загальну cуму 

7 460 000,00 грн. наступним категоріям громадян: 

- Ліквідаторам ЧАЕС:  

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 73 чоловік на суму 292 000,00 грн., 

згідно переліку, що є додатком №1 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки – у кількості 49 чоловік на 

суму 196 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №2 до цього 

рішення; 

- Інвалідам АТО: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 59 чоловіка на суму 295 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №3 до цього рішення; 

- Вдовам та сім’ям загиблих: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 36 чоловіка на суму 180 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №4 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 15 чоловіка на 

суму 75 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №5 до цього рішення; 

- Воїнам інтернаціоналістам: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 21 чоловік на суму 105 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №6 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 29 чоловік на 

суму 145 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №7 до цього 

рішення; 

- Воїнам АТО:  



с. Софіївська Борщагівка - у кількості 418 чоловік на суму                            

2 095 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №8 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 110 чоловік на 

суму 550 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №9 до цього 

рішення; 

- Учасникам бойових дій: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 12 чоловік на суму 60 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №10 до цього рішення; 

- Учасникам Другої світової війни: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 14 чоловік на суму 70 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №11 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 17 чоловік на 

суму 85 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №12 до цього 

рішення; 

- Інвалідам Другої світової війни: 

с. Софіївська Борщагівка - у 35 чоловік на суму 175 000,00грн., згідно 

переліку, що є додатком №13 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 24 чоловіка на 

суму 120 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №14 до цього 

рішення; 

- Дітям Другої світової війни: 

с.Софіївська Борщагівка - у кількості 324 чоловік на суму                          

1 296 000,00грн., згідно переліку, що є додатком №15 до цього рішення; 

с. Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки - у кількості 247 чоловік на 

суму 988 000,00 грн., згідно переліку, що є додатком №16 до цього 

рішення; 

- Учасникам Революції Гідності: 

с. Софіївська Борщагівка - у кількості 1 чоловік на суму 5 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №17 до цього рішення; 

- По заявам жителів сіл Софіївська Борщагівка, Петропавлівська 

Борщагівка та Чайки – у кількості 194 чоловіка на суму 728 000,00грн., 

згідно переліку, що є додатком №18 до цього рішення. 

2. 

 

Дану суму виділити відповідно до наказу ДКУ від 04.11.2002 року №205 «Про 

затвердження порядку Казначейского обслуговування місцевих бюджетів» 

(КПКВК 3242 «Інші видатки на соціальний захист населення КЕКВ 2730). 

3. 

 

Відділу планування бухгалтерського обліку та звітності Борщагівської  сільської 

ради провести відповідні виплати. 

 

4. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

              Сільський голова                                        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 


