
 

 

                         Проект 

від  14 березня  2017 року                                                                                                  № 594 

 

 Звіт про виконання  Програми соціальної підтримки пільгових 

 категорій громадян м.Бурштина та с.Вигівка на 2016рік.  
 

  

           Заслухавши інформацію про виконання Програми соціальної підтримки     

пільгових категорій громадян м.Бурштина та с.Вигівка на 2016рік, керуючись  

законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

                                                               вирішила: 

1. Звіт начальника Відділу соціального захисту населення про виконання Програми 

соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина та с.Вигівка на 

2016рік прийняти до відома. 

 

2. Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2016рік  зняти з контролю. 

 

 

Міський голова                                                                                     Р.Джура 

Заступник міського голови                                                                Н.Кицела 

Нач. юридичного відділу                                                                    В.Данилюк 

Виконавець                                                                                           С.Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                                                                  ЗВІТ 

                  про виконання Відділом соціального захисту населення  

Програми соціальної підтримки пільгових категорій громадян   

                              м.Бурштина та с.Вигівка. 

  

        Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина та с.Вигівка (надалі – 

Програма) - це комплекс заходів, які здійснювались  на місцевому рівні у доповнення до державного 

соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо). Спрямована Програма на поліпшення 

матеріального забезпечення та умов проживання  пільгових категорій громадян.  

 

         Програма у частині надання пільг ветеранам  ОУН-УПА, почесним громадянам  міста, 

реабілітованим  та репресованим  громадянам , інвалідам по зору та  іншим категоріям громадян (з 

послуг зв’язку та компенсаційних виплат)  обґрунтована на створенні у місті системи цільової 

допомоги.  

          Одним з постійних напрямів роботи було і залишається проведення святкових заходів для 

одиноких громадян похилого віку до релігійних, державних свят тощо. 

         Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові 

явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціальної підтримки 

ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів.  

         Враховуючи вищезазначене, а також аналіз  звернень мешканців міста  та результати 

обстеження матеріально-побутових умов їх проживання, визначилися основні нагальні проблеми, на 

вирішення яких спрямовані завдання Програми у частині надання пільг на  оплату житлово-

комунальних послуг   та компенсаційних виплат. 

         Метою Програми у частині надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та надбавок  

до пенсій  за рахунок коштів міського (та обласного)  бюджету  є підвищення рівня соціального 

захисту мешканців міста: інвалідів, зокрема, інвалідів по зору , ветеранів ОУН-УПА, вдів ветеранів, 

вдів політв’язнів,  почесних громадян м. Бурштина – ветеранів ОУН-УПА та  інших категорій  

  

       Для  забезпечення  виконання    Програми  у  частині  надання  пільг та надбавок до пенсій та 

інших соціальних виплат відділом соціального захисту населення міської ради  у 2016 році було 

передбачено наступні заходи з коштів міського бюджету, а саме: (188 000грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Програмою  соціальної підтримки пільгових категорій громадян   

             у 2016 році передбачалися наступні заходи з коштів міського бюджету, а саме:  

 

 

 

Категорія  

 

Вид пільг, компенсацій, 

надбавок до пенсій та інших 

соціальних виплат 

 

Передбачено 

Програмою 

 грн. 

 

Профінансовано  

в 2016році, грн. 

 

Ветерани         

ОУН-УПА 

Посвідчення 

ветерана ОУН-УПА. 

Список ветеранів 

ОУН-

УПА,затверджений 

комісією з розгляду 

питань 

 

Пільги з оплати за житло та 

комунальні послуги в межах 

норм споживання, передбачених 

чинним законодавством 

Укртелеком 

         Пільгується 1 чол 

Було 12 чоловік – іншіотримують 

пільги з держ.бюджету, як 

учасники війни 

 

 

3000грн 

 

 

 

 

331,40грн. 

Почесні громадяни 

міста 

Згідно рішення сесії  

Компенсація оплати за 

комунальні послуги 

Є 3 чол.  

Пільгується 2 чол. 

 

8000грн. 

 

4670,32 грн. 

Ветерани    

ОУН-УПА 

Посвідчення 

ветерана ОУН-УПА. 

Список ветеранів 

ОУН-УПА, 

затверджений 

комісією з розгляду 

питань. 

Щомісячна надбавка до пенсії 

500грн. 

Пільгується 11 чоловік 

Було 12чоловік 

 

 

 

72000грн 

 

 

 

 

66500,00 грн. 

Поштовівитрати на 

доставку допомог    

 3000грн. 1396,73 грн. 

Реабілітовані та 

репресовані 

громадяни ст.3  
Посвідчення 

реабілітованого за 

ст.3  Закону України 

«Про реабілітацію 

жертвполітичних 

репресій в Україні» 

Пільги з оплати за житло та 

комунальні послуги в межах 

норм споживання, передбачених 

чинним законодавством (25 % на 

одну особу)  

 

   6 чоловік 

 

 

9000грн. 

 

 

 

4366,42 грн. 

Інваліди по зору 

Посвідчення 

інваліда, довідка 

МСЕК 

 

Пільги з оплати за житло та 

комунальні послуги в межах 

норм споживання, передбачених 

чинним законодавствУкртелеком 

 

            13 чоловік 

 

 

25000грн. 

 

 

 

20630,78 грн. 

 

Фізичні особи, які 

надають соціальні 

послуги , допомога 

одиноким 

 

Компенсація фізичним особам, 

які надають соціальні послуги  

інвалідам 

 8 чоловік 

 

  

68000грн 

 

 

11386,73 грн. 

(компенсація) 

 



громадянам 

похилого віку 

 

Посвідчення 

інваліда, довідка 

МСЕК             

Звернення громадян 

у відповідності 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 29.04.2004 року 

№558 «Про 

затвердження 

Порядку 

призначення і 

виплати компенсації 

фізичним особам, 

якінадають 

соціальніпослуги»  

 

Матеріальна допомога одиноким 

громадянам похилого віку до 

свят Пасхи та до Дня людей 

похилого віку 

 

         Одинокі громадяни – 

                   80 чоловік 

 

 

 

 

36000,00 грн. 

(м/д до Пасхи та 

Дня людей   

похилого віку) 

                                       

 

                                         Передбачено                                                           Профінансовано в 2016р. 

ВСЬОГО по Програмі:  188000 грн 145282,38 грн 

 

            Невикористано:                                   34866,47грн. 

 

       Фінансування  Програми  у  частині  надання  пільг   здійснювалось    за   рахунок   видатків   

загального фонду  міського бюджету, передбачених на відповідний рік.  

      Невикористані кошти, передбачені Програмою на 2016 рік,   34866,47грн. -      

     залишились в міському бюджеті. 

 

  

             Начальник відділу соціального        Світлана Коцур 

             захисту населення  

                                                              


