
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 22.05.2015 р.                                   м. Бурштин                                        № 112 

 

 

Про виділення коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей 
 

Керуючись рішенням сесії №10/53-15 від 08.04.2015 року «Про схвалення програми 

підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали 

або беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України», відповідно 

до протоколу №5 від 22.05.2015 року засідання координаційного комітету допомоги 

учасникам АТО (протокол додається), згідно кошторисних призначень по КФК 090412 

«Інші видатки»: 

1. Виділити кошти в сумі 9 000 (дев’ять тисяч) гривень для надання одноразової 

матеріальної допомоги військовослужбовцям і працівникам правоохоронних 

органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в східних 

областях України» та членам їх сімей. 

2. Головному бухгалтеру відділу соціального захисту населення провести відповідні 

розрахунки. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 Міський голова                                              Петро Курляк 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                  Додаток  

до розпорядження міського голови 

                                                                             від 22.05.2015р. № ____ 

 

 

 ПРОТОКОЛ № 5 

Засідання координаційного комітету допомоги учасникам АТО 

22 травня 2015 року 

Бурштинська міська рада, вул. Січових Стрільців, 4, зал засідань 

 

Присутні  члени комітету: 

1. Головашкіна О.М.-  керуюча справами виконкому, в.о. голови координаційного 

комітету. 

2. Коцур С.Б.    - начальник відділу соціального захисту населення, заступник голови 

координаційного комітету. 

3. Кравчишин О. Я. - начальник організаційного відділу міської ради, секретар 

координаційного комітету. 

4. Козар С.О. – начальник служби у справах дітей міської ради 

5. Тварок Н.Б. - головний спеціаліст відділу освіти і науки 

6. Матвієнко Г.П. -  заступник директора КП «Житловик». 

7. Сацюк Л.В. - завідувач військово-облікового бюро. 

8. Батько Т. Я. – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи. 

9. Пергельський А.П.  -  головний спеціаліст - юрист виконавчого органу міської ради. 

 

 

Засідання координаційного комітету є правомочним з усіх питань порядку денного. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд заяв військовослужбовців та  працівників правоохоронних органів, які 

беруть (брали) участь в антитерористичній операції в східних областях України (чи 

членів їх сімей) щодо включення їх в списки учасників АТО та надання їм та 

членам їх сімей відповідних пільг. 

2. Про розгляд заяв військовослужбовців та  працівників правоохоронних органів, які 

беруть участь в антитерористичній операції в східних областях України (чи членів 

їх сімей) щодо надання їм та членам їх сімей одноразової матеріальної допомоги. 

3. Різне. 

 

 
Слухали по ПЕРШОМУ питанню:  

 

Головашкіну О.М., яка ознайомила членів координаційного комітету із заявою дружини 

учасника АТО Сідельник Ольги Василівни, яка звертається із проханням включити її 

чоловіка Сідельника Зіновія Зіновійовича в список учасників АТО та звільнити на 100% 

від сплати за комунальні послуги його та членів його сім’ї. Усі надані документи 

відповідають вимогам. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати виконавчому комітету Бурштинської міської ради: 

 

1. Включити в список учасників АТО та звільнити від сплати на 100% за житлово- 

комунальні послуги Сідельника Зіновія Зіновійовича та членів його сім’ї, які 

проживають за адресою: м. Бурштин, вул. Січових Стрільців 9/7  

Результати голосування: одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
Слухали по ДРУГОМУ питанню:  

 

Козар М.С., яка ознайомила членів координаційного комітету із заявами 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть участь в 

антитерористичній операції в східних областях України та членів сімей 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть  (брали) участь в 

антитерористичній операції в східних областях України щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги. 

 

Коцур С.Б., яка зазначила, що відповідно до програми «Підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України», затвердженої рішенням сесії 

№10/53-15 від 08.04.2015 року, матеріальна допомога в розмірі 1000 грн. буде виділятися 

учаснику АТО, 1000 грн. - його дружині, а також по 500 грн. кожній дитині. 

 

Головашкіну О.М., яка наголосила на тому, що довідка Шатрова Олександра 

Віталійовича не відповідає вимогам, тому варто відхилити заяву. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Відділу соціального захисту населення надати одноразову матеріальну 

допомогу військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, які беруть участь в 

антитерористичній операції в східних областях України та членам сімей 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть  (брали) участь в 

антитерористичній операції в східних областях України відповідно до списку:  

 

- Сідельнику Зіновію Зіновійовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в 

розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн. 

- Сагайдак Людмилі Олегівні, дружині учасника АТО Сагайдака Андрія Богдановича 

у розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн. 

- Бесазі Володимиру Ярославовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн. та його двом 

дітям в загальному розмірі 1000 грн. 

- Процику Петру Ярославовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн. та його дружині в 

розмірі 1000 грн. 

2. Відхилити заяву Шатрова Олександра Віталійовича, оскільки довідка учасника 

АТО не відповідає вимогам. 

Результати голосування: одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

В.о. голови координаційного комітету                                                  О. Головашкіна 

 

     Секретар  координаційного комітету                                                     О. Кравчишин 


