
Від  24.10.2016р. Проект 

 м.Бурштин                                                                                          № 397 

 
                       У К Р А Ї Н А                              

БУРШТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА 
 Р І Ш Е Н Н Я 

від_________ №______ 
  

Про Програму  соціального захисту населення  
міста Бурштин та села Вигівка на 2017 рік 
  
  

         Відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою посилення соціального захисту населення та враховуючи  

пропозиції постійних комісій міської ради з питань гуманітарної політики, 

бюджету та економічного розвитку , міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Програму соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка 

на 2017 рік (далі - Програма додається). 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського 

бюджету. 

3. Фінансовому відділу міської ради (О. Петровська) при формуванні проекту 

міського бюджету на 2017 рік передбачити кошти на фінансування 

Програми. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на головного відповідального виконавця - управління 

соціального захисту населення міської ради (С. Коцур). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови (Н. Кицела)  та голову комісії з питань гуманітарної політики              

(І. Мазур). 
 

 

 

Міський голова                                                                                     Р.Джура 

Заступник міського голови                                                                Н.Кицела 

Нач. юридичного відділу                                                                    В.Данилюк 

Виконавець                                                                                           С.Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

                                                               Додаток     

                                                             До Програми соціального захисту    

                                                             населення міста Бурштин та  

                                                             села Вигівка на 2017 рік. 

 
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

соціального  захисту населення міста Бурштин та села  Вигівка              

                                              на 2017 рік 
Назва замовника    Відділ соціального захисту населення міської ради 
  

№з/

п 

Найменування 

заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, 

тис.грн. 

 Примітка 

роки всього 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 

міський 

бюджет 

обласний 

бюджет 

інші 

джерела 

1. 

Надання 

одноразових 

грошових допомог 

на лікування онко 

хворих згідно 

Порядку 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017 

 

  300,0 

  

 

  300,0 

 
 

  

Створення 

сприятливих 

умов для 

лікування, 

покращення 

якості життя 

2. 

Надання 

одноразових 

грошових допомог 

на лікування 

інших категорій 

громадян згідно 

Порядку 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017 

  

100,0 

  

   

100,0 

  

    

Покращення 

якості життя 

мешканців 

міста 

3. 

Виплата допомоги 

на поховання 

непрацюючих 

громадян 

працездатного 

віку 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   15,0  

 

15,0 

  

    

Фінансова 

підтримка 

сімей, які 

опинилися у 

скрутному 

становищі 

4 

Надання 

одноразових 

грошових допомог 

на лікування 

онкохворих дітей 

та дітей інвалідів 

згідно Порядку 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017 

 

  20,0 

  

 

20,0 

  

    

Створення 

сприятливих 

умов для 

лікування, 

покращення 

якості життя 

хворих дітей 

5 

Надання пільг 

реабілітованим та 

репресованим 

Відділ 

соціального 

захисту 

Протягом 

року 
2017 

 

  8,0 

  

 

8,0 

  

    

Покращення 

якості життя 

реабілітованих 



громадянам міста 

на оплату житлово 

-комунальних 

послуг в межах 

норм споживання, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

(25% на 1особу) 

населення  та  репресова-

них громадян 

міста 

6 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг ветеранам 

ОУН-УПА в 

межах норм 

споживання, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   2,0 2,0     

Покращення 

якості життя  

ветеранів 

ОУН-УПА 

7 

Виплата 

щомісячної 

надбавки до пенсії 

ветеранам ОУН-

УПА з розрахунку 

500 грн. на одну 

особу згідно  

рішення обласної 

ради № 616-

17/2012 від 

07.09.2012 року 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017 

 

  132,0 

  

66,0  66,0   

Покращення 

якості життя 

учасників 

бойових дій 

ОУН-УПА 

8 

Виплата фізичним 

особам  

компенсації за 

надання 

соціальних послуг 

згідно Постанови 

КМУ від 

29.04.2004 р.№558 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017 

 

  18,0 

  

 

18,0 

  

    

Покращення 

якості життя 

осіб, що 

здійснюють 

догляд за 

інвалідами та 

особами 

похилого віку 

9 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг інвалідам 

по зору в межах 

норм споживання, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   23,0 23,0     

Покращення 

якості життя 

інвалідів по 

зору 

10 

Адресна допомога 

одиноким 

громадянам 

похилого віку до 

свят 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017  48,0 48,0     

Покращення 

якості життя 

одиноких 

громадян 

похилого віку 



 

11 

 

Компенсація 

оплати за 

комунальні 

послуги 100% 

Почесним 

громадянам міста 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   11,0 11,0 

  

Згідно рішення 

сесії міської 

ради 

12 

Відшкодування 

перевізникам за 

перевезення на 

міських автобус-

них маршрутах 

пільгових катего-

рій громадян: 

 по маршруту: 

Бурштин-Івано-

Франківськ «АТП 

12629» 

 Бурштин-Калуш  

«Калуш АТП»  

           ПАТ 

«Укрзалізниця» 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 

2017 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180,0 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 180,0 

  

  

  

  

  

  

 

  

Покращення 

якості життя 

мешканців 

міста          

Згідно ЗУ «Про 

пенсійне 

забезпечення» 

13 

Одноразовий 

проїзд учасників 

ЧАЕС згідно ЗУ 

«Про статус та 

соціальний захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

чорнобильської 

катастрофи» 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   5,0 5,0 

  

Покращення 

якості життя 

учасників 

ліквідації 

аварії на ЧАЕС 

14 

Надання пільг на 

оплату послуг 

зв'язку 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   82,0 82,0 

  

Згідно ЗУ «Про 

захист 

військовослуж

бовців та їх 

сімей» 

15. 

 Виділення коштів 

на придбання дров 

та скрапленого 

газу для незахище 

них верств насе -

лення в межах 

норми(де будинки 

не газифіковані)  

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017  5,00 5,00 

   



16. 
Поштові витрати 

на доставку 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   5,00 5,00 

  

Безплатна 

даставка 

допомог та 

соцпенсій 

мешканцям 

міста 

17. 

Надання 

фінансової 

підтримки ГО 

«Ветеранів 

України» 

Управління 

соціального 

захисту 

населення        

               

                        

Протягом 

року 
2017  5,0  5,0     

Покращення 

статутної 

діяльності 

громадської 

організації  

ветеранів 

18. 

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадській 

організації інвалід

ів «Довір'я» 

Управління  

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   98,0 98,0     

Створення 

сприятливих 

умов для 

проживання, 

покращення 

якості життя 

інвалідів 

19. 

Надання 

фінансової 

підтримки ГО 

«Політв'язнів та 

репресованих» 

Управління  

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   6,0 6,0     

Покращення 

статутної 

діяльності 

громадської 

організації 

20. 

Надання допомоги 

на лікування 

внутрішньоперемі

щеним особам, які 

тимчасово 

проживають у 

місті 

Управління  

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
2017   5,0 5,0 

  

Згідно 

розпорядження  

КМУ від 

22.08.2012р. 

№605р «План 

заходів щодо 

інтеграції 

біженців та 

осіб, які 

потребують 

додаткового 

захисту, в 

укр.сус-во на 

період до 

2020р.» 

  
Всього:            

1068.0тис.грн. 
      1068,0 1002,0 66,0     

 

Замовник  Програми                                              _______    С.Б Коцур         

                                                                                                                                   

Керівник  Програми                                               _______    Н.Ю.Кицела                          

  

 

 

 

 

 

 



 

Обґрунтування доцільності розроблення  

             Програми соціального захисту населення  

       міста Бурштин та села Вигівка на 2017 рік 
 

I. Загальна частина 

      Програма соціального захисту населення передбачає заходи, виконання 

яких сприятиме поліпшенню життя соціально незахищених верств населення, 

які проживають на території м.Бурштин та с.Вигівка , зокрема інвалідів, 

малозабезпечених, одиноких громадян, багатодітних сімей, ветеранів війни 

та національно-визвольних змагань. 

      У місті Бурштин та с.Вигівка  станом на 01.10.2016 року проживають такі 

найбільш соціально незахищені категорії громадян: 

 

Діти-інваліди                                                                                                                                                                 

  

140 

Інваліди (крім інвалідів війни) 712 

Особи з онкологічними захворюваннями 

Онкохворі діти 

291 

3 

Інваліди війни 15 

Учасники бойових дій 111 

Учасники бойових дій ОУН-УПА 11 

Учасники війни 199 

Сім’ї загиблих воїнів, вдів померлих ветеранів війни 25 

Постраждалі від аварії на ЧАЕС 196 

Реабілітовані (суджені) 17 

Реабілітовані (вивезені) 6 

«Діти війни» 1199 

Ветерани праці 1093 

Багатодітні сім’ї 89 

Малозабезпечені сім’ї 110 

Одинокі матері 48 

Одержувачі субсидій (сімей) 3025 

Учасники АТО 72 

Сім’ї  загиблих учасників АТО 3 

Сім’ї загиблих внаслідок масових протестів на Майдані     --- 

Почесні громадяни міста                                                  3 

Внутрішньо переміщені особи                                         29                                                        

               

             У встановлені терміни призначуються і виплачуються державні 

соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, субсидії та  

пільги на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів державного 

бюджету. Проблемами інвалідів у місті опікуються окрім відділу соціального 

захисту міської ради, міське відділення обласного товариства Червоного 



Хреста, громадська організація інвалідів «Довір'я», територіальний центр 

соціального обслуговування населення Галицького району. 

             Незважаючи на державну підтримку, інваліди І групи, онкологічні 

хворі, діти-інваліди, багатодітні сім’ї та інші категорії мешканців міста 

Бурштин та села Вигівка  потребують додаткових соціальних гарантій. Тому, 

цією програмою пропонується надання саме таких додаткових соціальних 

гарантій за рахунок коштів міського та обласного бюджетів. А також 

планується забезпечити фінансову підтримку діяльності громадських 

організацій за рахунок міського бюджету. 

               Згідно виділених коштів по програмі, комісія має право надавати 

матеріальні допомоги при наявності підтверджуючих документів (медичних 

довідок) у розмірах: 

1. Одноразова грошова допомога на лікування онко хворих -  1000 грн. 

2. Одноразова грошова допомога на лікування онкохворих дітей та дітей 

інвалідів Iгрупи - 2000 грн. 

3. Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій громадян -  

до 500 грн., за рішенням комісії. 

4. Виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян 

працездатного віку - 1000 грн. 

5. Надання допомоги на лікування внутрішньо переміщеним особам, які 

тимчасово проживають у місті – до 500 грн., за рішенням комісії. 

  

II. Мета  та основні завдання Програми 

              Головною метою  Програми є соціальний захист найменш соціально 

незахищених категорій мешканців міста Бурштин та села Вигівка – інвалідів, 

дітей-інвалідів, малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, 

ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих, онкологічних хворих тощо шляхом 

надання адресних грошових допомог, пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг та послуг зв’язку окремим категоріям мешканців міста та села, а 

також сприяння діяльності громадських організацій.  

  

III. Фінансове забезпечення виконання Програми 
        Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського 

та обласного бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини,  а 

також з інших джерел, не заборонених  чинним законодавством України. 

          У 2017 році передбачається орієнтовний обсяг фінансування Програми 

на суму  ,0 тис.грн.  

  

IV. Очікувані результати виконання Програми 

             Виконання заходів щодо реалізації Програми (додаток)  забезпечить: 

виконання самоврядних повноважень, передбачених статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі спрямованих 

на надання, за рахунок власних коштів, додаткових до встановлених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту населення. Програма 

сприятиме створенню оптимальних умов для дітей та дорослих громадян, що 



визнані інвалідами, ветеранів війни та праці, малозабезпечених сімей та осіб, 

що опинилися у складних життєвих обставинах, щодо їх  інтеграції  у 

суспільство та підвищення якості життя. 

 

V. Координація та контроль за виконанням Програми. 

           Координація та контроль за виконанням заходів Програми 

покладається  на відділ соціального захисту населення міської ради із 

поданням щоквартальної звітності на засідання депутатських  комісій з 

питань бюджету та економічного розвитку , гуманітарної політики. Звіт про 

хід виконання Програми заслуховувати на сесії міської ради у січні 

наступного року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


