
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 05 березня  2015р.                                                                    № 08 /52-15 

м.Бурштин 

 

  Про внесення змін  у п.1.1, 1.2, 1.4  рішення міської ради  

№05/50-15  від 26 січня 2015 р. «Про затвердження пропорційного                                       

розподілу   видатків на надання пільг окремим категоріям громадян 

 

        Розглянувши звернення начальника відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою покращення соціального захисту ветеранів ОУН УПА,  інвалідів по 

зору, які відносяться до важкої категорії захворювань, малозабезпечених та онкохворих  

осіб міста Бурштина, учасників АТО, почесним громадянам міста, врахувавши 

рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада  

вирішила: 

 Внести зміни в  п.1.1, 1.2, 1.4  рішення міської ради  №05/50-15  від 26 січня 2015 

р. «Про затвердження пропорційного   розподілу   видатків на надання пільг окремим 

категоріям громадян та викласти їх в такій редакції: 

 

  - п.1.1.  Учасникам бойових дій ОУН УПА щомісячну виплату  допомоги до пенсії за 

участь в бойових діях в сумі 48000 грн.( 16 чол. х 250 грн. х 12міс.)  для жителів                    

м.   Бурштин та с. Вигівка. 

          - п.1.2.  Пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та зв'язок  інвалідам 

по зору 1-11 групи та дітей-інвалідів, учасників бойових дій ОУН УПА в розмірі 50%  та 

пільги реабілітованим по ст.3 ( виселені ) на житлово-комунальні послуги в розмірі 25%  

згідно постанови Кабінету Міністрів України № 409 від 06.08.2014 року «Про 

встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування» на суму 50000 грн  в межах норм. 

    п.1.4. -Надати  100% знижку оплати  за житлово-комунальні послуги, які надає КП 

«Житловик» (квартплата, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивіз 

твердих побутових відходів)  учасникам АТО в сумі  121200грн. (10100 грн. х12 міс.), 

почесним громадянам міста в сумі 16800 грн. (2 чол. х 700 грн. х12 міс.) за рахунок 

коштів міського бюджету в межах норм, визначених ст.12 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  та Положенням про статус 

почесних громадян міста, затвердженого рішенням міської ради № 01/44-14 від 

14.09.2014 року. 

    2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань гуманітарної політики В.Василика, заступника міського голови М.Козар, 

начальника фінансового відділу О.Петровську, начальника відділу соціального захисту 

населення  С.Коцур. 

 

Міський голова                                                                                                        П.Курляк 

 



 


