
ПРОЕКТ 

Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

від 10.03.2021                                           м. Бурштин                                               № 2577 

 

Про виконання Програми 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 за 2020 рік 

 

 Заслухавши звіт про виконання «Програми 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», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

                                                                   вирішила: 
 

 1. Звіт відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради про виконання 

«Програми 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», взяти до 

відома. 

 2. Рішення міської ради від  27.11.2019 № 28/84-19 «Про внесення змін до Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій протесту в період 

з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 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 20.12.2018 

№ 08/65-189 зі змінами)» вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю як таке, 

що виконане. 

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

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 

 

                                 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення виконання Програми 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 за 2020 рік  

 

від 10.03.2021                                            м.Бурштин                                        № 2577 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 

           В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєнно-

політичних подій значна частина населення України, Івано-Франківської області та м. 

Бурштин зокрема, виступила учасником збройних протистоянь з метою забезпечення 

Конституційного ладу, демократизації влади та утвердження Європейських цінностей в 

державі. Великим драматизмом для жителів Бурштина відзначився період проведення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (далі – АТО та ООС) в східних 

областях України. Забезпечуючи єдність і незалежність держави та безпеку мирних жителів 

Донецької і Луганської областей, постраждала значна кількість особового складу 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а окремі з них загинули. 

Більшість цих героїв - це молоді, амбітні, життєрадісні люди, які в ім’я Батьківщини та 

майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення України пожертвували своїм 

життям і здоров’ям. Тому виникає необхідність затвердження відповідної Програми для 

забезпечення всебічної підтримки сімей загиблих  та  учасників антитерористичної операції 

в східних областях України з боку держави і суспільства, підвищення рівня довіри до влади 

та гідного вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

  

Метою Програми є визнання та належна оцінка проявленого героїзму загиблих та 

постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і незалежність держави у 

протистоянні з диктатурою та тероризмом, а також тих, хто продовжує брати участь у цій 

боротьбі шляхом поліпшення соціального захисту та підвищення рівня життя сімей загиблих 

військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб, які перебували у складі добровольчих 

формувань.  

Завдання Програми:  

- сприяти всебічному забезпеченню сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, які 

брали та продовжують брати участь у проведенні антитерористичної операції, гідного рівня 

життя; 

-  покращення матеріально-побутового, соціально-психологічного мікроклімату в родинах 

шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій і адресних допомог, вжити всіх 

невідкладних заходів щодо їх реалізації; 

- надання одноразових  матеріальних допомог  при мобілізації (демобілізації) у 2020 році  

учасникам, які брали  участь в  АТО та ООС в розмірах :  

1) учаснику АТО/ООС -1000грн., дружині учасника АТО/ООС -1000 грн., на кожну дитину 

- 500 грн.; 

2) сім'ям загиблих учасників АТО/ООС – 4000 грн. до роковин трагедії; 

3) особам, призваним на військову службу за контрактом, в розмірі  1000 грн. кожному. 



         Надання  пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг, у розмірі 75% за 

рахунок коштів міського бюджету в межах норм, визначених згідно Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  учасникам антитерористичної 

операції , учасникам бойових дій, що перебували у складі добровольчих формувань,  та 

членам сімей  загиблих в зоні проведення АТО/ООС до отримання пільг з державного 

бюджету. 

                 

 

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

 

3.1. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » 

3.2. Рішення міської ради від від 27 листопада 2019р. №28/84-19 «Програми 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». 
3.3. Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

 

 

Доповідач: начальник відділу соціального захисту населення Світлана Коцур. 

 

 

 

 

Начальник відділу  

соціального захисту населення                                                   Світлана Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 



                                                                       ЗВІТ 

про виконання Програми 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 за 2020 рік 
 
           Витрати, пов’язані з виконанням Програми, фінансувались за рахунок коштів 

міського бюджету. Всього на реалізацію Програми використано  246,7 тис.грн. 

          Виділені кошти були спрямовані на виконання заходів по програмі. 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності 

про їх виконання, затв. ріш. м/р  від 23.12.16 № 22/21-16 

 

   
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування «Програми 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» 
 

Головний розпорядник коштів програми 

Відділ соціального захисту Бурштинської м/р 

Повна назва програми, ким і коли затверджена  

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 
прийнята рішенням міської ради від 27.11.2019р. № 28/84-19  
 

№ 
з/п 

Зміст  
заходу 

Передбачене фінансування на 2020 
рік, тис. грн. 

Профінансовано за звітний 
період, тис. грн. 

Що 
зроб
ле- 
но 

фінансо
ві 

джерела 

у тому числі: 
фінан-

сові 
джерела 

у тому числі:  

усьог
о 

заг. 
фонд 

спец. 
фонд 

усьог

о 
заг. 

фонд 
спец. 
фонд 

1. 

Надання одно-

разової грошової  

допомоги учас-

никам АТО та 

ООС (при мобі-

лізації, демобілі-

зації) 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

1,0 1,0 - 

 

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

1,0 1,0 - 

 

 

- 

1 

чол. 

2. 

Надання щоріч-

ної матеріальної 

допомоги сім'ям 

загиблих 

учасників АТО 

та ООС до 

роковин трагедії. 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - 

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - 

 

- 

х 



3. 

Надання матер. 

допомоги у 

зв’язку із втра-

тою члена сім'ї, 

смерть якого 

пов’язана з 

участю в АТОта 

ООС 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0  

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0  

 

- 

х 

 

4. 

Здійснення 

щомісячної 

виплати дітям до 

18років загиблих 

(померлих) 

бійців-доброво-

льців, які брали 

участь у захисті 

територіальної 

цілісності дер-

жавного сувере-

нітету на Сході 

України, в роз-

мірі прожитко-

вого мінімуму, 

визначеного 

законом про 

Державний 

бюджет України 

на відповідний 

рік.  

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

  44,9   44,9 - 

 

 

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

  44,9   44,9 - 

 

 

 

- 

2 

чол. 

 

5. 

Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги 

особам, 

призваним на 

військову 

службу за 

контрактом в 

розмірі 

10тис.грн. 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

 90,0  90,0 - 

 

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

 90,0  90,0 - 

 

 

- 

9 

чол. 

6. 

Надання пільг з 

оплати вартості  

житлово-комун. 

послуг у розмірі 

75% від нарахов. 

платежів сім'ям 

учасників АТО 

та ООС в межах 

норм споживан-

ня, передбачених 

чинним законо-

давством (до 

отримання пільг 

з державного 

бюджету), в т.ч. 

КП «Житловик»   

АТ ДТЕК 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

5,7 5,7 - 

 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

5,7 5,7 - 

 

2 сімї 

7. 

 

Надання пільг з 

оплати вартості  

житлово-

комунальних 

послуг у розмірі 

50% від нарахо-

ваних платежів 

сім'ям, члени 

яких загинули 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

     0      0 - 

 

 

     - 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

     0      0 - 

 

 

     - 

х 



під час прове-

дення АТО та 

ООС,  в межах 

норм споживан-

ня, передбачених 

чинним законо-

давством (до 

отримання пільг 

з державного 

бюджету) 

8. 

 

Надання пільг з 

оплати вартості  

житлово-кому-

нальних послуг у 

розмірі 75% від 

нарахованих 

платежів учас-

никам бойових 

дій, які перебу-

вали у складі 

добровольчих 

формувань в 

районах прове-

дення АТО та 

ООС,  в межах 

норм споживан-

ня, передбачених 

чинним законо-

давством (до 

отримання пільг 

з державного 

бюджету) 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

  36,8   36,8 - 

 

 

- 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

  36,8   36,8 - 

 

 

- 

   7 

чол. 

 

9. 

Надання однора-

зової  грошової 

допомоги 

учасникам АТО 

та ООС до Дня 

захисника 

Вітчизни 14 

жовтня у розмірі 

1000 грн. 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

48,0 48,0 - - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

48,0 48,0 - 96 

чол. 

 

 

10. 

Виділення кош-

тів на організа - 

ційні заходи 

(підвіз учасників 

АТО та членів їх 

сімей для участі 

взаходах,організ

аціі зустрічей, 

нарад, круглих 

столів, семіна-

рів,дітей учасни-

ків АТО до оздо-

ровчих закладів). 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - х 

 

11. 

Надання 

допомоги для 

проведення 

ремонту жилих 

будинків та 

квартир, які 

знаходяться в 

аварійному стані 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

0 0 - - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

0 0 - х 

12. 

Відшкодування 

витрат організа-

ціям, підприєм-

цям, що надають 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

7,3 7,3 - - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
*  

7,3 7,3 - 2 

чол. 



ритуальні послу-

ги на поховання 

учасників АТО/ 

ООС,смерть 

яких пов’язана з 

участю в АТО 

ООС та тих, які 

померли після 

демобілізації за 

додатково надані 

ритуальні послу 

ги,що не входять 

у відшкодування 

згідно ПКМУ від 

28.10.2004р. 

№1445. 

13. 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

постраждалим 

учасникам 

Революції 

Гідності до 21 

листопада 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

0 0 - х 

14. 

Надання 

матеріальної 

допомоги до Дня 

пам’яті 29серпня 

сім’ям загиблих 

та померлих 

учасників АТО 

та ООС 

- кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

  13,0     13,0   - кошти 
бюджету  
- інші 
джерела
* 

    

13,0 

   

13,0 

- 13 

чол. 

 ВСЬОГО     246,7 246,7   246,7 246,7   

 
* вказується кожне джерело окремо. 
 
Керівник установи -  

головного розпорядника коштів          С.Б.Коцур                    __________________ 

      (П. І. Б.)                                                      (підпис)  

 

Відповідальний  

виконавець Програми           Г.І.Магомета              __________________ 

      (П. І. Б.)                                                            (підпис) 

  

 

 

 

 


