
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  18.10.2017            №  197 

 

Про стан соціального захисту 

ветеранів війни, праці, інвалідів 

всіх груп та категорій, осіб постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

 

        Заслухавши інформацію начальника  відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради  Світлану Коцур про стан соціального захисту ветеранів війни, 

праці, інвалідів всіх груп та категорій, осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 

впродовж 9 місяців 2017 року, керуючись  ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:   

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення   про стан виконання 
соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів всіх груп та категорій, осіб 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  взяти до відома. (Інформація додається). 

 

          2. Рекомендувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С.Сопільняк),  відділу 

соціального захисту населення міської ради (С.Коцур), в межах компетенції, продовжити  

роботу по виконанню соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів всіх груп та 

категорій, осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

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

Надію Кицелу. 

 

Міський голова                                                                                           Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

від 18.10.2017 № 197 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Про стан соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів всіх груп та категорій, 

осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 

      Упродовж 9 місяців 2017 року відділом  соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради проводилася відповідна робота по соціальному захисту ветеранів війни, 

праці, інвалідів всіх груп та категорій, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.  

Соціальний захист ветеранів війни та праці 

        Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на 

території інших держав (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.93). До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, 

учасники війни. 

Станом на 01.10.2017 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі пільговиків перебувають  3375 осіб, які мають право на пільги, серед них: 

інвалідів війни – 15 

учасників бойових дій – 127 

учасників війни – 170 

членів сімей загиблих  (померлих) ветеранів війни - 27 

ветеранів праці - 1064 

          Ветеранам війни забезпечується надання, нарахування та відшкодування пільг за 

користування житлом,  комунальними послугами в межах норм, передбачених чинним 

законодавством. За 9-м місяців 2017 року  нараховано ветеранам війни пільг за спожиті 

енергоносії та житлово-комунальні послуги на суму 659 168,70 грн. профінансовано з 

державного бюджету 590 471,34 грн.  

Заборгованість з виплати пільг  за 9 міс.  2017 року складає 120788,48 грн. і виникла 

у зв’язку з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету.  

У місцевому бюджеті закладені кошти на послуги зв’язку в тому числі ветеранам 

війни в сумі 82 тис.грн.  За дев’ять місяців нараховано 28508,65 та виплачено 28508,65 грн. 

 Станом на  01.10. 2017 року  нарахувань на відшкодування витрат по наданню пільг 

на ТП і СГ  не було. 

     Необхідно зазначити, що відділ соціального захисту населення щорічно, в межах 

передбачених і профінансованих коштів, повністю забезпечує виконання програм по 

соціальному захисту ветеранів війни, праці, інвалідів всіх груп та категорій, осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Проте, внаслідок обмеженого фінансування невирішеними залишаються питання із 

пільговим проїздом для пільгової категорії населення  та санаторно-курортне оздоровлення 

для ветеранів війни. 

        На даний час є заборгованість державного бюджету за пільговий проїзд за 2015 рік, яка 

складає – 49 649,65 грн.      

        На обліку для санаторно-курортного оздоровлення перебуває 16 ветеранів війни  . 

       Один інвалід перебуває на обліку для виплати грошової компенсації за невикористану 

санаторно-курортну путівку.Троє осіб оздоровлено за путівками, виділеними для відділу 

соціального захисту населення  Міністерством  соціальної політики. 

Відділом видано  такі посвідчення: 

26 -   посвідчень «Ветерана праці; 

3  -    посвідчення «інваліда війни»; 



2 – посвідчення «дитина ЧАЕС потерпіла»; 

1 –  особи, на яких поширюється чинність Закону України про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту - посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого). 

 

        Відділом соціального захисту населення Бурштинської міської ради було здійснено 

відвідування та проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів 

Другої світової війни та вдів загиблих ветеранів Другої світової війни. Ветерани та вдови 

загиблих ветеранів Другої світової війни були нагороджені грамотами та грошовими 

винагородами з коштів місцевого бюджету.  Забезпечено своєчасну виплату щорічної разової 

грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. У поточному році її отримали 326 

ветеранів війни та членів сімей померлих (загиблих) воїнів на загальну суму 281 819,00 грн.  

ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 

Категорія Встановлені 

розміри,грн.. 

2017 

Інваліди війни:   

І групи 3500 

ІІ групи 3100 

ІІІ групи 2700 

Учасники бойових дій 1200 

Члени сімей загиблих 600 

Учасники війни 500 

Всього   

На обслуговуванні соціальних робітників відділу соціального захисту перебувають 6  

ветеранів війни.На виконання постанови КМУ від 28.10.2004 року „Про затвердження 

Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій” та Закону України „Про увічнення 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” за рахунок обласного бюджету 

проведено відшкодування витрат на поховання 3 учасникам бойових дій на суму 8899,20 

грн.В 2017 році ветерани війни, які звернулися до відділу соціального захисту населення з 

питання забезпечення засобами пересування та реабілітації, в потребі  забезпечені  повністю. 

У сфері соціального захисту інвалідів 

     Одним з основних завдань відділу є реалізація державної політики щодо соціальної 

захищеності інвалідів, ветеранів війни та праці а також громадян похилого віку, надання 

матеріальної допомоги і соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам, забезпечення 

населення технічними та іншими засобами реабілітації. 

На обліку у відділі перебуває 670 інвалідів. 

Протягом звітного періоду відповідно до Порядку забезпечення окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами реабілітації звернулося  44 інваліди для видачі направлень 

на виготовлення взуття, протезів, ортезів, палиць, колясок і ін. засобів реабілітації.  

На обліку у відділі щодо забезпечення санаторно-курортними  путівками перебуває 22 

інвалідів загального захворювання,  3 осіб забезпечено санаторно-курортними путівками 

виділеними для відділу Міністерством  соціальної політики до санаторіїв, підпорядкованих 

Міністерству та закуплено 3 путівки ВСЗН за кошти виділені з субвенції  державного 

бюджету. 

На обліку для забезпечення автотранспортом перебуває 9 інвалідів. Протягом 2017 року 

інваліди автотранспортом не забезпечувалися. 

Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування виплачено 9 інвалідам на суму 

1373,09 грн. 



За звітний період 2017 року за наданням одноразової матеріальної допомоги звернулося 88 

інвалідів, з них: 4  інваліди, яким  виплачено кошти за рахунок державного бюджету у 

розмірі 2559,00 грн. та з місцевого бюджету - 84 інваліди, яким виплачено допомогу на 

загальну суму 51 400 грн..  

Державну соціальну допомогу інвалідам дитинства з січня по жовтень  2017 року отримали 

 138 чол.  щомісячно,  на суму  2 122 507,92 грн. 

 Компенсацію по догляду за інвалідами І групи , особами старше 80-ти років виплачена  - 36 

чол., на суму  11056.35 грн.. 

Отримувачів щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним - .13 чол., на 

суму 232190.00 грн.. 

Отримувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та 

інвалідам - 29 чол., на суму 362 561,06 грн. 

У сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Станом на 01.10.2017 р. на території м. Бурштин, с.Вигівка  проживає  197 громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , з яких: 

- І категорії – 46 чол.,  

- ІІ категорії – 83 чол.,  

- ІІІ категорії – 23 чол.,  

- вдови потерпілих громадян – 12 чол.; 

- діти потерпілі від аварії на ЧАЕС – 33 чол. 

Практично всі постраждалі громадяни, а також ліквідатори отримують пільги, компенсації та 

допомоги,  передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Станом на 01.10.2017 року відділом 

соціального захисту населення Бурштинської міської ради використано  425 870.70 грн.: 

на виплату: 

- компенсації  за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалим громадянам 

1,2 категорії -  308 699 тис. грн. (131 чол.); 

- компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю та одноразової щорічної допомоги на 

оздоровлення громадян -   13 тис.грн. (140 чол); 

на відшкодування : 

- пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 191 315,04 грн. (167 чол.); 

- видатків за оплату  безкоштовного або пільгового проїзду один раз на рік залізничним, 

водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом  до будь-якого пункту 

України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок) – не було у зв’язку з 

відсутністю коштів у місцевому бюджеті; 

- пільг на медичне обслуговування громадян – 15 897,15 грн. (20 чол.); 

- на безкоштовне  зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи- 4 502,85 грн. (5 чол.); 

- додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -  

46 500,00 грн. ( 10 чол.). 

Важливим медико-соціальним заходом збереження та відновлення здоров’я постраждалого 

населення є оздоровлення. Право на безкоштовне забезпечення путівками на оздоровлення  

мають  особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи 1  категорії та  

потерпілі діти. 

 На обліку для санаторно-курортного оздоровлення перебували 18 осіб,  виявили бажання 

оздоровитись 13  осіб на зазальну суму 68 168,64 грн.. Решта – з різних причин -  відмова. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Світлана Видай 

 
 


