
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від  20.11.2015 р.                                    м. Бурштин                                                  № 298 

 

 

Про створення координаційного 

комітету допомоги учасникам АТО 

 

      

Відповідно до рішення сесії №23/52-15 від 05.03.2015 року «Про затвердження 

положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх сімей, членів 

сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції та учасників АТО, членів їх 

сімей – мешканців м. Бурштин та с. Вигівка від сплати за житлово-комунальні послуги», з 

метою забезпечення координаційної роботи з надання соціальної підтримки сім’ям 

загиблих та постраждалих, що перебували в зоні проведення АТО та керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» : 

   

   1. Затвердити склад координаційного комітету допомоги учасникам АТО ( додається). 

 

    2. Координаційному комітету допомоги учасникам АТО забезпечувати: 

-  належний розгляд заяв, з якими звертаються військовослужбовці, працівники 

правоохоронних органів чи члени їх сімей щодо включення в список учасників АТО 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які надали усі 

підтверджуючі документи, а також надання їм та членам їх сімей пільг на комунальні 

послуги; 

- підготовку відповідних рекомендацій виконавчому комітету міської ради щодо 

включення в список учасників АТО військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів, які надали усі підтверджуючі документи, а також надання їм та членам їх сімей 

пільг на комунальні послуги; 

- належний розгляд заяв щодо надання учасникам АТО та членам їх сімей матеріальної, 

соціальної чи будь-якої іншої допомоги; 

- в межах наявних можливостей оперативне розв’язання  проблем, з якими звертаються 

члени сімей поранених та загиблих військовослужбовців, а також члени сімей 

мобілізованих військовослужбовців, що потребують особливої уваги чи перебувають в 

складних життєвих обставинах ( багатодітні, малозабезпечені тощо). 

      

    3. Розпорядження міського голови  № 21 від 16.02.2015 р.  «Про створення 

координаційного комітету допомоги учасникам АТО» вважати таким, що втратило 

чинність. 

    4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                          Р. Джура 



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

                                                                            № 298 від 20.11.2015 

 

 

Склад координаційного комітету 

допомоги учасникам АТО 

 

 

 

Кицела Н.Ю.            заступник міського голови, голова координаційного комітету. 

 

Коцур С.Б.                начальник відділу соціального захисту населення, 

                                   заступник голови координаційного комітету. 

 

Александрів О.Я      начальник організаційного відділу, секретар координаційного            

комітету. 

 

Видай С.О.                керуюча справами виконавчого комітету міської ради. 

 

Петровська О.І.         начальник фінансового відділу. 

 

Козар М.С.                 начальник відділу у справах молоді і спорту. 

 

Тварок Н.Б.                головний спеціаліст відділу освіти і науки. 

 

Батько Т.Я.                головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,     

                                    оборонної та мобілізаційної роботи.                            

 

Сацюк Л.В.                завідувач військово-облікового бюро. 

 

Пергельський А.П.   головний спеціаліст юридичного відділу. 

 

Дашевич І. Я.            депутат міської ради, голова ГО «Народна Самооборона – Українська        

Варта» (за згодою). 

 

Городецький І.Ю.     член ГО «Майдан-Бурштин» (за згодою). 

 

Борисов В.М.             член Центру допомоги учасникам АТО м. Бурштин, волонтер (за 

згодою). 

 

Савчин О. М.            заступник головного лікаря центральної міської лікарні (за згодою). 

 

Матвієнко Г.П.         заступник директора КП «Житловик» (за згодою). 

 

Яковлєв К.В.             в.о. військового комісара  Галицько-Рогатинського ОРВК (за згодою). 


