
Від  24.10.2016р. Проект 

 м.Бурштин                                                                                         № 398 

 

 
                       У К Р А Ї Н А                              

БУРШТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА 
 Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про Програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2017рік 

          Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

розпорядження облдержадміністрації від 28.01.2015р. № 29 «Про схвалення проекту 

обласної програми підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014р., 

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 - мешканців м.Бурштина та 

с.Вигівка, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 

2017 рік (далі - Програма) згідно з додатком. 

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 соціальної підтримки сімей   

                                                             військовослужбовців і працівників   

                                                             правоохоронних органів,  учасників          

                                                             бойових дій, осіб які перебувають чи  

                                                             перебували у складі добровольчих     

                                                             формувань, що утворилися для захисту  

                                                             незалежності, суверенітету та територі-         

                                                             альної цілісності України, та інших  

                                                             громадян, які залучалися і брали  

                                                             безпосередню участь в Антитерорис- 

                                                             тичній операції в районах її проведення  

                                                             на 2017рік 

 

             Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 

Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2017рік 

Розробник Програми:    Відділ  соціального захисту населення міської ради 

№з/

п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги              Очікувані                                          

фінансування ,                     результати                                                                

 тис.грн. 

    всього 
міський 

бюджет  

1. 

Надання одноразових грошових 

допомог учасникам АТО (при 

мобілізації (демобілізації)). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
200,0 

 

  200,0 

  

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

якості життя 

2. 

Надання щорічної матеріальної 

допомоги сім'ям загиблих 

учасників АТО до роковин 

трагедії. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
20,0 

  

20,0 

  

Покращення 

якості життя 

сімей учасників 

АТО 

3. 

Надання допомоги у зв’язку із 

втратою члена сім'ї, смерть 

якого пов’язана з участю в АТО 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
20.0 

 

20.0 
 

Фінансова 

підтримка сімей, 

які опинилися у 

скрутному 

становищі 



 

4. 

Здійснення щомісячної виплати 

дітям до 18років загиблих 

(померлих) бійців-добровольців, 

які брали участь у захисті 

територіальної цілісності 

державного суверенітету на 

Сході України, в розмірі 

прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про 

Державний бюджет України на 

відповідний рік.  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
35,0 35,0 

Згідно рішення 

Івано-

Франківськ. ОДА 

від 12.08.2016р. 

№250-7/2016 

 

5. 

Надання матеріальної допомоги 

особам, призваним на військову 

службу за контрактом в розмірі 

5000грн. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
30,0 30,0 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

6. 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг 

КП «Житловик»  у розмірі 75% 

від нарахованих платежів сім'ям 

учасників АТО в межах норм 

споживання, передбачених 

чинним законодавством (до 

отримання пільг з державного 

бюджету). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
120,0   120,0 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

7. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 50% від нарахованих 

платежів сім'ям учасників 

АТО, члени яких загинули під 

час проведення АТО,  в межах 

норм споживання, передбачених 

чинним законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

8. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 75% від нарахованих 

платежів учасникам бойових 

дій, які перебували у складі 

добровольчих формувань в 

районах проведення АТО,  в 

межах норм споживання, 

передбачених чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

 

9. 

Надання одноразової  грошової 

допомоги учасникам АТО до 

Дня захисника Вітчизни 14 

жовтня у розмірі 1000 грн. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень 

п.1. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

п.1. 

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

якості життя 



 

 

10. 

Виділення коштів на організа - 

ційні заходи (підвіз учасників 

АТО та членів їх сімей для 

участі в заходах,організаціі 

зустрічей, нарад, круглих столів, 

семінарів,дітей учасників АТО 

до оздоровчих закладів). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 

10,0 

 

10,0 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

 

11. 

Надання допомоги для 

проведення ремонту жилих 

будинків(аварійних) та квартир, 

які потребують ремонту. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
50,0 50,0 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

12. 

Фінансова підтримка 

громадської організації  

«Учасників АТО» 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
10,0 10,0 

Підтримка 

статутної 

діяльності 

громадської 

організації 

13. 

Виділення коштів на придбання 

дров та скрапленого газу в 

межах норми ( для не 

газифікованих будинків) 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
5,0 5,0 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

 

 
Всього: 

  
500,0 500,0 

 

 
 
 
 
 
Замовник  Програми                                              _______    С.Б Коцур         

                                                                                                                                   

Керівник  Програми                                                _______    Н.Ю.Кицела                          

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


