
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 24 грудня 2015 р.                                                                              №  15/04 - 15 

м.Бурштин 

 

 

 

Про затвердження Програми надання допомоги 

політв’язням та репресованим на 2016р 

  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою надання 

додаткових гарантій соціального захисту політв’язням та репресованим, враховуючи 

пропозиції комісії з питань гуманітарної політики, міська рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму  надання допомоги політв’язням та репресованим на 

2016р.(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського голови 

Н.Ю.Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики  І.М.Мазур. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                          Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Додаток 

до рішення міської ради 

  від  24.12.2015р.  №  15/04 - 15 

 

ПАСПОРТ 

Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на 2016р. 
1. Ініціатор розроблення Програми 

Виконавчий орган міської ради, відділ соціального захисту населення Бурштинської міської 

ради 
 

2. Дата, номер документа про затвердження Програми 
________________________________________________________________ 
 

3. Розробник Програми  

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради. 
 

4. Співрозробники Програми  

Виконавчий орган міської ради, фінансовий відділ Бурштинської міської ради, комісія з 

питань гуманітарної політики. 

 

5. Відповідальний виконавець Програми  

Відділ  соціального захисту населення Бурштинської міської ради. 

 
 

6. Учасники Програми – політв’язні та репресовані  м.Бурштина та с.Вигівка 
 

7. Термін реалізації Програми  -  2016 рік 

 
 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів згідно кошторисних призначень. 
 

 



Програма  надання допомоги політв’язням та репресованим на 2016р. 

 

  

1. Загальна характеристика 

Програма надання допомоги потерпілим політв’язням та репресованим  є програмою, 

що надає додаткові гарантії соціального захисту. Одним з першочергових завдань держави та 

органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального 

обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги, зокрема, осіб, які 

зазнали політичних репресій та політв’язні. 

   

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем, створення умов для 

ефективної підтримки  матеріального стану осіб, які зазнали політичних репресій та 

політв’язнів.  

  
3. Мета Програми 

Матеріальна підтримка незахищених категорій  –  політв’язнів та репресованих  

шляхом надання їм  допомоги на вирішення матеріально-побутових і медичних проблем..  

 

4. Виконавці Програми 

       Відповідальним виконавцем Програми є  відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради, депутатська комісія з питань гуманітарної політики.  

 
5. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється з міського бюджету в межах обсягів, 

затверджених рішенням міської ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.  

Термін реалізації Програми  - 2016 рік. 

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за реалізацією Програми здійснюють: відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради, комісія з питань гуманітарної політики. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Богдан Рибчук 


