
Від  21.11.2017 р. Проект 

 м.Бурштин                                                                                          № 856 

 
                       У К Р А Ї Н А                              

БУРШТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА 
 Р І Ш Е Н Н Я 

від_________ №______ 
  

Про затвердження міської  цільової  Програми  підтримки  
громадських організацій на 2018-2020 роки   
  
  

         Відповідно ст.25,26 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 міську цільову Програму підтримки громадських організацій на    

2018-2020 роки(далі - Програма додається). 

2.Фінансування заходів Програм  здійснювати за рахунок коштів міського 

бюджету. 

3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на головного відповідального виконавця –  відділ соціального 

захисту населення міської ради (С. Коцур). 

4.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 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                        рішенням  міської  ради  
                                                                                        від ________20___р. №___ 
  
 
 
 
 
 

         Міська цільова Програма підтримки  

         громадських організацій на 2018-2020 роки   
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовник  Програми       

Начальник відділу соціального захисту населення  

 міської ради                                                                      __________            Світлана Коцур                                                                                                                  

                                                                                                 (підпис) 

 

Керівник  Програми        

Заступника міського голови                                             __________           Надія Кицела 

                                                                                          (підпис) 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Фінансовий  відділ                                                             ________         Ольга Петровська        

                                                                                               (підпис) 

  

Юридичний  відділ                                                              ________         Володимир Данилюк                
                                                                                                (підпис) 

 

 

 

 
 

 

 



 

            ПАСПОРТ 

 

 

         Міська цільова Програма підтримки  

         громадських організацій на 2018-2020 роки   
 
1. Ініціатор розроблення програм (замовник) 

Бурштинська міська рада 

2. Розробник програм  

Відділ соціального захисту населення міської ради 

3.Термін реалізації програм: 2018 рік 

4. Етапи фінансування програм: на протязі року 

5.Обсяг фінансування програм: в межах кошторисних призначень  

Роки 

 

Обсяги фінансування                                          

 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування   

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші джерела  

2018 рік в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

6.Очікувані результати виконання програм: 

 

        Реалізація Програм  буде сприяти підтримці та розвитку діяльності громадських 

організацій на 2018 рік. 

 

     7. Термін проведення звітності : 

     

          Щоквартально громадськими організаціями. 

  

            

 

Замовник програми 

Відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради                                                     Світлана Коцур 

 

Керівник програми 

Заступник міського голови                                                      Надія Кицела 



МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ГРОМАДСЬКИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ   НА 2018-2020 РОКИ 

 

           Одним з основних завдань міської програми підтримки  громадських 

організацій є допомога громадським організаціям для здійснення ними статутної 

діяльності та надання допомоги найбільш незахищеним громадянам з числа 

пільгової категорії населення. 

 

      ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

        Мета програми полягає в соціальній підтримці інвалідів, наданні допомоги 

потерпілим політв’язням та репресованим, наданні додаткових гарантій 

соціального захисту пільговим категоріям громадян, у створенні умов діяльності 

громадських організацій міста. 

 Враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка склалася, та виходячи з 

потреб суспільства, програма передбачає підтримку та розвиток діяльності 

громадських  організацій в проведенні таких заходів:    

- для проведення заходів, пов’язаних  з їхньою діяльністю ,  

- на поховання пільгових категорій громадян, 

- на відвідування хворих на дому, 

- на відрядні, 

- на придбання конвертів та листівок, 

- на надання допомог важкохворим, 

- підтримка статутної діяльності громадських організацій. 

 

                          ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

1. Передбачити підтримку та розвиток діяльності громадських організацій 

на 2018 рік. 

2. Передбачити соціальну підтримку ветеранів війни, інвалідів, політв’язнів 

та репресованих, учасників АТО у створенні умов діяльності громадських 

організацій . 

3. Забезпечити  комплекс заходів відповідно до  потреб громадських 

організацій. 

 

 

                              



 ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ 

       Діяльність міських громадських організацій та заходи, передбачені даною 

програмою, здійснюється відповідно до чинних нормативних документів та 

фінансується з міського бюджету. 

 Виконання програми дасть можливість забезпечити надання комплексу 

послуг відповідно до потреб громадських організацій міста. 

               З метою покращення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА, 

ветеранів війни, інвалідів,  учасників АТО та інших пільгових категорій виділити 

кошти: 

    1.Галицька організація «Всеукраїнське товариство політв’язнів та 

репресованих»   

    2.  ГО «Ветеранів України»  

    3. ГО «Бурштинське міське об'єднання воїнів АТО»     

    4. ГО «Товариство молодих інвалідів та їх батьків «Довір'я»   

 

     КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Контроль за реалізацією Програми здійснюють: виконавчий  орган міської 

ради, відділ соціального захисту населення, комісія з питань гуманітарної 

політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ   ОБСЯГ   ФІНАНСУВАННЯ НА 2018 РІК 
 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ 

       Діяльність міських громадських організацій та заходи, передбачені даною 

програмою, здійснюється відповідно до чинних нормативних документів та 

фінансується з міського бюджету. 

 Виконання програми дасть можливість забезпечити надання комплексу 

послуг відповідно до потреб громадських організацій міста. 

               З метою покращення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА, 

ветеранів війни, інвалідів,  учасників АТО та інших пільгових категорій виділити 

кошти: 

    1.Галицька організація «Всеукраїнське товариство політв’язнів та 

репресованих»  - 5000грн. 

    2.  ГО «Ветеранів України» - 5000грн. 

    3. ГО «Бурштинське міське об'єднання воїнів АТО» - 5000грн.  

    4. ГО «Товариство молодих інвалідів та їх батьків «Довір'я»  - 50000грн. 

 

Обсяг фінансування програм 

  

Роки 

 

Обсяги фінансування                                          

 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування   

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші джерела  

2018 рік 65000грн. --         -- 65000грн.  

 

Замовник  Програми                                              _______    С.Б 

Коцур                                                                                                                                          

Керівник  Програми                                               _______    Н.Ю.Кицела                          

 

 


