
 

Проєкт рішення  

Бурштинської міської ради  
 

 

 

Від  14.09. 2021 року                        м.Бурштин                               № 3175 
 
Про звернення депутатів Бурштинської 

міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати  

додаткової пенсії у 2021 році 
 

 

Розглянувши проект звернення депутатів Бурштинської міської організації ПП 

«Європейська Солідарність», відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

 1. Підтримати текст звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році (текст звернення додається). 

 2. Звернення депутатів Бурштинської міської ради надіслати Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову постійної комісії 

ради з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував (автор проекту): 

Депутат міської ради                           ________________             Ростислав Бардашевський 

___.09.2021 

 

Погоджено:  
 

Перший заступник міського голови  ________________             Ростислав Стасько 

___.09.2021 

 

Заступник міського голови                 ________________             Володимир Чуйко 

 ___.09.2021                             

 

 

Юридичний відділ      ________________               Марія Михайлишин 

___.09.2021 

 

Загальний відділ                                  ________________              Марія Яцик 

___.09.2021 

 

Секретар ради                                      ________________              Роман Іванюк 

___.09.2021 

 

 

 



                                                                        Президенту України 

                                                                   Володимиру Зеленському 

 

                                                                Верховній Раді України 

                                                                    

                                                                       Кабінету Міністрів України 

 

                                    

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо необхідності підвищення пенсій 

і виплати додаткової пенсії у 2021 році 

 

 Ми, депутати Бурштинської міської ради, які представляють інтереси 

Бурштинської міської територіальної громади, звертаємось до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогою 

вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану людей пенсійного 

віку. 

 Саме ці люди складають найменш захищені соціальні групи. 

 Останнім часом органи державної влади своїми рішеннями суттєво 

погіршили соціальне становище людей пенсійного віку. Насамперед, це 

стосується штучного скорочення категорій, які мають право на отримання 

субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги, скорочення фінансування 

субсидій. 

 Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за 

підвищення цін на товари першої необхідності. Викликає обурення 

неспроможність влади забезпечити відповідну цьому підвищенню індексацію 

пенсій. 

 У зв’язку із наведеним вимагаємо вжити термінових заходів для 

забезпечення додаткових виплат пенсіонерам. 

 Закликаємо Вас здійснити у листопаді 2021 року виплату «13 пенсії» 

пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто нижче 3866,8 грн.  

 Для забезпечення цих виплат необхідно використати частину коштів, 

отриманих від МВФ на подолання наслідків пандемії. Ці кошти мають піти 

людям, а не близькому до влади бізнесу. 

 

 

Сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку. 

 

 

 

Прийнято на __________ Сесії 

Бурштинської міської ради 

___ __________ 2021 року 


