УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26. 06. 2015 р.

м. Бурштин

№ 144

Про виділення коштів для надання
одноразової матеріальної допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей
Керуючись рішенням сесії №10/53-15 від 08.04.2015 року «Про схвалення програми
підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали
або беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України», згідно
кошторисних призначень по КФК 090412 «Інші видатки»:
1. Виділити кошти в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень для надання
одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям і працівникам
правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції
в східних областях України» та членам їх сімей відповідно до протоколу №7 від
26.06.2015 року засідання координаційного комітету допомоги учасникам АТО
(протокол додається).
2. Головному бухгалтеру відділу соціального захисту населення провести відповідні
розрахунки.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Петро Курляк

Додаток
до розпорядження міського голови
від 29.04.2015р. № 88

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання координаційного комітету допомоги учасникам АТО
28 квітня 2015 року
Бурштинська міська рада, вул. Січових Стрільців, 4, зал засідань
Присутні члени комітету:
1.
Козар М.С. - заступник міського голови, голова координаційного комітету.
2.
Коцур С.Б. - начальник відділу соціального захисту населення, заступник голови
координаційного комітету.
3.
Кравчишин О. Я. - начальник організаційного відділу міської ради, секретар
координаційного комітету.
4.
Петровська О.І. – начальник фінансового відділу
5.
Козар С.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
6.
Тварок Н.Б. - головний спеціаліст відділу освіти і науки
7.
Матвієнко Г.П. - заступник директора КП «Житловик».
8.
Сацюк Л.В. - завідувач військово-облікового бюро.
9.
Батько Т. Я. – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної та мобілізаційної роботи.
10. Пергельський А.П. - головний спеціаліст - юрист виконавчого органу міської ради.

Засідання координаційного комітету є правомочним з усіх питань порядку денного.
Порядок денний:
1. Про розгляд заяв військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які
беруть (брали) участь в антитерористичній операції в східних областях України (чи
членів їх сімей) щодо включення їх в списки учасників АТО та надання їм та
членам їх сімей відповідних пільг.
2. Про розгляд заяв військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які
беруть участь в антитерористичній операції в східних областях України (чи членів
їх сімей) щодо надання їм та членам їх сімей одноразової матеріальної допомоги.
3. Про розгляд заяв членів сімей учасників АТО щодо звільнення від оплати за
харчування в навчальних закладах міста їх дітей.
4. Різне.

Слухали по ПЕРШОМУ питанню:

Козар Марію Степанівну, яка ознайомила членів координаційного комітету із заявами
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які брали (беруть) участь в
антитерористичній операції в східних областях.
Також, було наголошено, що Савчак Вадим Євгенійович звертається із проханням
включити його в список учасників АТО та звільнити на 100% від сплати за комунальні
послуги його та членів його сім’ї, а також звільнити його від оплати за харчування в НВК
м. Бурштин його сина Савчака Вадима Євгенійовича. Усі надані документи відповідають
вимогам.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати виконавчому комітету Бурштинської міської ради:
1. Включити в список учасників АТО та звільнити від сплати на 100% за житловокомунальні
послуги
наступних
військовослужбовців
та
працівників
правоохоронних органів, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції в
східних областях України:
- Савчака Вадима Євгенійовича, який проживає за адресою: м. Бурштин, вул.
Калуська 8/36.
- Вирсту Романа Ярославовича, який проживає за адресою: м. Бурштин, вул.
Грушевського, 31.
- Ейзена Олександра Юрійовича, який проживає за адресою: м. Бурштин, вул.
Січових Стрільців 20/18
2. Задовільнити заяву учасника АТО Савчака Вадима Євгенійовича у звільненні від
оплати за харчування в навчально-виховному комплексі м. Бурштин його сина –
Савчака Олександра Вадимовича.
Проект рішення виконавчого комітету підгодовувати організаційному відділу.
Результати голосування: одноголосно.
Рішення прийнято.
Слухали по ДРУГОМУ питанню:

Козар Марію Степанівну, яка ознайомила членів координаційного комітету із заявами
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть участь в
антитерористичній операції в східних областях України та членів сімей
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть (брали) участь в
антитерористичній операції в східних областях України щодо надання одноразової
матеріальної допомоги.
Коцур Світлану Богданівну, яка зазначила, що відповідно до програми «Підтримки
сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали або беруть
участь в Антитерористичній операції в східних областях України», затвердженої
рішенням сесії №10/53-15 від 08.04.2015 року, матеріальна допомога в розмірі 1000 грн.
буде виділятися учаснику АТО, 1000 грн. - його дружині, а також по 500 грн. кожній
дитині.
ВИРІШИЛИ:

Відділу соціального захисту населення надати одноразову матеріальну допомогу
військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, які беруть участь в
антитерористичній операції в східних областях України та членам сімей
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть (брали) участь в
антитерористичній операції в східних областях України відповідно до списку:

-

Івасин Наталії Петрівні, дружині учасника АТО Івасина Руслана Васильовича в
розмірі 1000 грн.
Скальському Василю Івановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та трьом дітям в загальному розмірі 1500 грн.
Скварі Василю Івановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн. та його дитині в
розмірі 500 грн.
Вільчику Віталію Михайловичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та трьом дітям в загальному розмірі 1500 грн.
Даниліву Михайлу Петровичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн.
Калітці Миколі Володимировичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Волошину Андрію Васильовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дитині в
розмірі 500 грн.
Сіряку Роману Богдановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та його дитині в розмірі 500 грн.
Катричу Богдану Івановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн.
Савчаку Вадиму Євгенійовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Мархоцькому Степану Богдановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн.
Логаю Роману Степановичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Ватаманюку Юрію Мирославовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його
дружині в розмірі 1000 грн. та дитині в розмірі 500 грн.
Кобелю Івану Юрійовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в розмірі
1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Турій Юлії Михайлівні, дружині учасника АТО Турія Михайла Степановича у
розмірі 1000 грн та дитині в розмірі 500 грн.
Білоголовській Галині Данилівні, дружині загиблого учасника АТО
Білоголовського Миколи Степановича у розмірі 1000 грн.
Зелінському Олегу Ігоровичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Вирсті Роману Ярославовичу, учаснику АТО в розмірі 1000 грн., його дружині в
розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.
Михайлишин Ользі Іванівні, дружині учасника АТО Михайлишина Василя
Степановича у розмірі 1000 грн. та двом дітям в загальному розмірі 1000 грн.

Результати голосування: одноголосно.
Рішення прийнято.
Слухали по ТРЕТЬОМУ питанню:
1. Тварок Наталію Богданівну, яка ознайомила членів комітету із заявами
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть участь в
антитерористичній операції в східних областях України та членів сімей
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть (брали) участь в
антитерористичній операції в східних областях України щодо звільнення дітей учасників
АТО від оплати за харчування в навчальних закладах міста.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати виконавчому комітету Бурштинської міської ради:

1. Задовільнити заяву Скальської Світлани Іванівни у звільненні з 28.04. 15 по
31.12.15 від оплати за харчування на 100% у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 її
сина – Скальського Василя Васильовича.
2. Задовільнити заяву Ейзин Віри Миколаївни у звільненні з 28.04. 15 по 31.12.15 від
оплати за харчування на 100% у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 її дочки – Ейзен
Марії Олександрівни..
3. Задовільнити заяву Логай Галини Ярославівни у звільненні з 28.04. 15 по 31.12.15
від оплати за харчування на 100% у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 її дочки –
Логай Вероніки Романівни.
4. Задовільнити заяву Гладій Лесі Богданівни у звільненні з 28.04. 15 по 31.12.15 від
оплати за харчування на 100% у Бурштинській гімназії її дочки – Гладій Устини
Вікторівни.
5. Задовільнити заяву Сідельник Ольги Василівни у звільненні з 28.04. 15 по 31.12.15
від оплати за харчування на 100% у Бурштинській гімназії її дочок – Сідельник
Тетяни Зіновіївни та Сідельник Руслани Зіновіївни.
Результати голосування: одноголосно.
Рішення прийнято.
У питанні РІЗНЕ слухали:
Матвієнко Галину Павлівну, яка наголосила на проблемі забезпечення дровами
учасників АТО, які проживають в старій частині м. Бурштин, оскільки запасів, якими
володіє КП «Житловик» вистачає лише на власні потреби підприємства.
Козар Марію Степанівну, яка запропонувала звернутися до Бурштинського лісництва
Галицького національного природного парку із пропозицією співпраці для забезпечення
дровами учасників АТО.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Бурштинського лісництва Галицького національного
природного парку із пропозицією співпраці для забезпечення дровами учасників АТО.

Голова координаційного комітету
Секретар координаційного комітету

М. Козар
О. Кравчишин

