
                                                                      Додаток  

до рішення міської ради 

від  28.01.2016 р. №  14/06-16                                                                                                   

 

 

П Е Р Е Л І К 

міських цільових Програм 

 

 

  

№ 

з/п 

Назва Програми Сума фінансування 

тис. грн.  

1. Програма розвитку молодіжної 

політики, оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді в м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік. 

 

55 тис. грн. в т.ч. 

- оздоровлення пільгової категорії дітей 

– 20 тис. грн. 

- проведення молодіжних заходів –              

35 тис.  грн. 

2. Програма розвитку фізичної культури і 

спорту в 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік. 

150 тис. грн. в т.ч. 

- фінансова підтримка фізкультурно-

спортивних товариств та їх споруд : 

- клуб «Енергія» -18 тис гр.; 

- міська федерація футболу –                    

20 тис. грн.; 

- шахмати – 2 тис. грн. ; 

- футбольна команда «Євробуд» -                

3 тис. грн. ; 

- міська команда з хокею – 10 тис. грн. ; 

- клуб карате- до «Воїн» - 7 тис. грн. ; 

- міська команда з волейболу «Зелені 

Дракони» 

- 5 тис. грн. ; 

- молодіжна юнацька секція з боксу – 

(ПК «Прометей» - 

5 тис. грн. ; 

- авіамодельний гурток –  

5 тис. грн. ; 

- гурток вільної боротьби – 

13 тис. грн. ; 

- ДЮСШ  з веслування на байдарках та 

каное – 15 тис.; 

- вело клуб «Бостон-Байк» - 4 тис. грн. ; 

- молодіжна юнацька секція з 

таїландського боксу (ЗОШ № 1) –                  

5 тис. грн. ; 

- волейбольна команда Західрембуд –        

10 тис. грн. ; 

Проведення спортивних заходів, 

спартакіад – 26 тис. грн. 

3. Програма «Репродуктивного здоров’я 

населення м. Бурштин на період до 

2020 року».  

20 тис. грн. 



4. Програма розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2020 

року 

10 тис. грн. 

 

5. Програма фінансової підтримки ГО 

товариство молодих інвалідів та їх 

батьків «Довір’я»                           м. 

Бурштин на 2016 р. 

55 тис. грн. 

6. Програма соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, 

попередження бездоглядності та 

безпритульності на 2016-2010 роки. 

40 тис. грн. 

7. Програма соціальної підтримки 

окремих категорій громадян м. 

Бурштин та с. Вигівка 

87 тис. грн. в т.ч. : 

- виплата одноразових матеріальних 

допомог на лікування соціально- 

незахищених верств населення, 

онкохворих – 72 тис. грн. ; 

- виплату допомоги на поховання 

непрацюючих громадян працездатного 

віку – 15 тис. грн. ; 

 

8. Програма підтримки пільгової категорії 

громадян на 2016 р. 

188 тис. грн. в т.ч. : 

- пільга на оплату за житлово-

комунальні послуги ветеранам ОУН-

УПА – 3 тис. грн. ; 

- компенсація оплати за комунальні 

послуги почесним громадянам міста –                

8 тис. грн. ; 

- щомісячна надбавка до пенсії 

ветеранам ОУН-УПА – 72 тис. грн. ; 

- пільги з оплати за житлово-комунальні 

послуги реабілітованим та 

репресованим громадянам – 9 тис. грн.; 

- пільги з оплати за житлово-комунальні 

послуги інвалідам по зору – 25 тис. грн.  

- компенсація фізичним  особам, які 

надають соціальні послуги за 

інвалідами, допомога одиноким 

громадянам похилого віку – 68 тис. грн.  

- поштові витрати на доставку допомог 

– 3 тис. грн.   

9. Програма соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали  або 

беруть участь в АТО. 

 

242 тис. грн. в т.ч. : 

- надання одноразової матеріальної 

допомоги при мобілізації учасникам 

АТО та членам їх сімей, які брали або 

беруть участь в АТО – 150 тис. грн. ; 

- придбання твердого палива (дров) та 

скрапленого газу учасникам АТО та 

членам  їх сімей – 12 тис. грн.. ; 



- надання пільг з оплати вартості 

житлово-комунальних послуг у розмірі 

100% в межах норми від нарахованих 

платежів учасникам АТО та членам їх 

сімей, сім’ям загиблих в зоні АТО –             

80 тис. грн. ; 

10. Програма розвитку освіти м. Бурштин 

на 2016 рік. 

70  тис. грн. 

11. Програма надання допомоги 

політв’язням та репресованим на 2016 

рік. 

15 тис. грн. в т.ч. : 

- фінансова підтримка ГО  «Політв’язнів 

та репресованих» - 6 тис. грн. ; 

- фінансова підтримка ГО «Бурштинська 

міська організація ветеранів України»  

- 5 тис. грн. ; 

- фінансова підтримка ГО «Бурштинське 

міське об’єднання воїнів АТО» -                

4 тис. грн.  

 

12. Програма підтримки газети 

«Бурштинський вісник» 

150 тис. грн.  

13. Програма протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2015-2016 р.р. 

20 тис. грн.  

14. Програма протидії ВІЛ – інфекції 

(СНІДУ) на 2015-2018 р.р. 

10 тис. грн.  

15. Програма розвитку туризму в м. 

Бурштин на 2016-2018 р.р. 

20 тис. грн.  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Богдан Рибчук 

 

 

 

 

 

 


