
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до Програми соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014року, 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 та операції 

Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. №08/65-18 (зізмінами)» 

 

 

від  23 жовтня 2019 р.»                                                                                № 1779 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

      У зв’язку із змінами чинного законодавства (Указ Президента України від 30.04.2018р. 

№116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 

року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській 

областях», постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 350 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. № 413», поліпшення 

соціального захисту сімей загиблих і постраждалих  під час Революції Гідності, 

антитерористичної операції та Операції Об∙єднаних Сил, надання їм всебічної підтримки 

відповідно до ст.ст.25,26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внести 

зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 08/65-18 «Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014року, 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 та операції Об′єднаних сил в 

районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка» , а саме: 

назву Рішення викласти в новій редакції: «Програма підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 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, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення на 2020 рік». 

В тексті Рішення та Програмі врахувати відповідні зміни. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

         Метою прийняття рішення є поліпшення соціального захисту сімей загиблих і 

постраждалих  під час Революції Гідності, антитерористичної операції та Операції 

Об∙єднаних Сил, надання їм всебічної підтримки відповідно до ст.ст.25,26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».    

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. Рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 08/65-18. 



 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.  

 Прийняття рішення сприятиме поліпшенню соціального захисту сімей загиблих і 

постраждалих  під час Революції Гідності, антитерористичної операції та Операції 

Об∙єднаних Сил, надання їм всебічної підтримки відповідно до ст.ст.25,26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 
Доповідач: Начальник  відділу соціального захисту населення 

 

 

Начальник  відділу  

соціального захисту населення                Світлана Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до Програми соціального  захисту населення 

міста Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 20 грудня 2018 року № 06/65-18 (зі змінами) 

  
 

від  23 жовтня 2019 р.                                                                                  № 1778 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

          Здійснення визначених Програмою заходів забезпечить виконання самоврядних 

повноважень, передбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в тому числі спрямованих на надання, за рахунок коштів місцевого бюджету, 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту 

населення. Програма сприятиме створенню оптимальних умов для дітей та дорослих 

громадян, що визнані інвалідами, ветеранів війни та праці, малозабезпечених сімей та 

осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, щодо їх  інтеграції  у суспільство та 

підвищення якості життя. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

         Метою прийняття рішення є поліпшення життя соціально незахищених верств 

населення, які проживають на території м.Бурштин та с.Вигівка , зокрема осіб з 

інвалідністю, малозабезпечених, одиноких громадян, багатодітних сімей, ветеранів війни 

та національно-визвольних змагань.Програма сприятиме створенню оптимальних умов 

для дітей та дорослих громадян, що визнані інвалідами, ветеранів війни та праці, 

малозабезпечених сімей та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, щодо їх  

інтеграції  у суспільство та підвищення якості життя. 

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. Рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 06/65-18 (зі змінами) 

 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.  

            Програма соціального захисту населення передбачає заходи, виконання яких 

сприятиме поліпшенню життя соціально незахищених верств населення, які проживають 

на території м.Бурштин та с.Вигівка , зокрема осіб з інвалідністю, малозабезпечених, 

одиноких громадян, багатодітних сімей, ветеранів війни та національно-визвольних 

змагань. 

 

Доповідач: Начальник  відділу соціального захисту населення 

 

 

Начальник  відділу  

соціального захисту населення                Світлана Коцур 

 

 

 



 

 

 

 


