
                                                                                                                                                          Проект 

від  15 березня  2016р.                                                                                                                    №159 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016р. № 14/06-16 «Про схвалення 

Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

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

України 

 

         З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, сімей загиблих учасників АТО,  керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування» та відповідно до рішення сесії міської ради №11/04-15 від 24 грудня 2015 року та 

№14/06-16 від 28 січня 2016 року , враховуючи рекомендації координаційного комітету учасників 

АТО та комісії з питань гуманітарної політики, міська рада  

                                                     вирішила: 

 

     1. Внести зміни до розділу ІІ, абзацу 3   Програми соціальної підтримки сімей 

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

Антитерористичній операції в східних областях України «Мета та завдання Програми» та 

викласти його в наступній редакції : 

  «Основними заходами Програми є: 

            1.Надання одноразових  матеріальних допомог  (150 000 грн.) 

- при мобілізації у 2016 році  учасникам, які беруть участь в  АТО в розмірі : учаснику АТО -

1000грн., дружині учасника АТО -1000 грн., на кожну дитину -500 грн.  

- сім'ям загиблих учасників АТО -5000грн., сім'ям, в яких є неповнолітні  діти – 10000 грн. 

- особам, призваним на військову службу за контрактом, в розмірі 5000 грн. кожному. 

          2. Виділення коштів на придбання твердого палива (дров)  та скрапленого газу учасникам 

АТО та членам їх сімей, які брали або беруть участь в АТО  (12 000 грн.). 

           3. Виділення коштів для надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг, які 

надає КП»Житловик» у розмірі 100%  за рахунок коштів міського бюджету в межах норм, 

визначених згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

учасникам АТО, членам сім′ї  учасників АТО та членам сім'ї загиблих в зоні АТО до отримання 

відповідних посвідчень згідно законодавства.  

            Після отримання статусу учасника бойових дій в АТО пільги надаються учасникам та  

членам їх сімей в розмірі 75% згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» з державного бюджету та 25% з міського на протязі 6 місяців. Членам сімей 

загиблих під час участі в АТО після надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - у розмірі 50% з 

державного бюджету,  50% з міського бюджету на протязі 6 місяців після реєстрації у відділі 

соціального захисту населення . (80 000грн.) » 

 

2. Дане рішення оприлюднити на сайті міської ради та засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Н.Кицелу,  заступника міського голови та 

І.Мазур, голову комісії з питань гуманітарної політики міської ради. 

 

         Міський голова                                                                               Р.Джура 

         Заступник міського голови                                                           Н.Кицела 

         Нач. юридичного відділу                                                               В.Данилюк 

         Виконавець                                                                                      С.Коцур 

         Начальник фін. Відділу                                                                 О.Петровська 


