
                                                                                                                              

 

Від  24.03.2021р.                                                                                        Проект № 2664 

м.Бурштин 

 
Про внесення змін до Програми  

соціального захисту населення  

на 2021-2025 роки Бурштинської міської ТГ,  

затвердженої рішенням Бурштинської  

міської ради від 11.12.2020 р. №21/2-20. 

 

           Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з   

потребою поховання одиноких громадян, з метою покращення соціального захисту 

населення та, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

міська рада 

 вирішила: 

           1. Внести зміни до  Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 р.№ 21/2-20  та п.19 розділу V 

викласти в такій редакції: 

п.19 – Виділення коштів на поховання громадян без постійного місця реєстрації та одиноких 

громадян похилого віку (при відсутності спадкоємців) . 

            2. Внести зміни до обґрунтування доцільності розроблення Програми соціального 

захисту населення на 2021-2025 роки та викласти п.3 розділу I в такій редакції : 

п.3 - Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій громадян -  в розмірі до 

2000 грн., 2000 грн. - за рішенням комісії. 

           3. Відділу соціального захисту населення (Коцур С.Б.) внести відповідні зміни до 

кошторисних призначень. 

           4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів В.Чуйка, начальника відділу соціального захисту 

населення С.Коцур, голову бюджетної комісії  Т.Сенчину, начальника фінансового відділу 

О.Петровську. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник  міського голови  з  

питань діяльності виконавчих органів   В. Чуйко 

  

Начальник фінансового відділу                                                         О. Петровська 

 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення                                                                                С. Коцур 

 

Начальник загального відділу                                                             М. Яцик 

 

Начальник юридичного  відділу                                                          М. Михайлишин 

 

Секретар міської ради                                                                          Р. Іванюк 

  

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення “ Про внесення змін до Програми  соціального захисту 

населення на 2021-2025 роки Бурштинської міської ТГ”,  

 

затвердженої рішенням Бурштинської міської ради  

від 11.12.2020 р. №21/2-20” 

 

1.Обгрунтування необхідності та прогноз наслідків проекту рішення. 

        На виконання  “ Програми  соціального захисту населення на 2021-2025 

роки Бурштинської  міської  ТГ ” : 

- п. 19 розділу V  є потреба для поховання одинокого громадянина похилого 

віку, який не має спадкоємців. Прийняття рішення сприятиме виконанню 

Програми щодо поховання таких громадян. 

-п.3 розділу І є потреба збільшити розмір одноразової грошової допомоги на 

лікування інших категорій громадян до 2000 грн., 2000 грн – за рішенням 

комісії. Прийняття рішення сприятиме виконанню Програми щодо покращення 

лікування  таких громадян. 

 

 

2.Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є відшкодування витрат на поховання одинокого 

громадянина похилого віку, який не мав спадкоємців та покращення лікування  

інших категорій громадян. 

 

3.Стан нормативно-правової бази . 

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

3.2. Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської 

міської ТГ. 

  

Доповідач: Начальник відділу соціального захисту населення. 

 

 

Начальник відділу  

соціального захисту населення                                          Світлана Коцур 

 

 


