
 

                                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 24 грудня 2015 р.                                                                              №  13/04 - 15 

м.Бурштин 

 

 

 

 Про Програму соціальної підтримки 

 пільгових категорій громадян 

 м.Бурштина та с.Вигівка.  

 

 

      Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Бюджетного кодексу України з метою посилення соціального захисту інвалідів, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин, інших категорій 

громадян (мешканців м.Бурштина та с.Вигівка), створення сприятливих умов для розвитку 

громадських організацій, враховуючи рекомендації комісії з питань гуманітарної 

політики, міська рада  

вирішила: 

 

 1. Затвердити  Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина 

та с.Вигівка (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням рішення  покласти, заступника міського голови з 

гуманітарних питань Н.Ю.Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики 

І.М.Мазур. 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Роксолана   Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 

до рішення міської ради 

від  24.12.2015р.  №  13/04 - 15 

 

Програма соціальної підтримки пільгових категорій громадян                      

м.Бурштина та с.Вигівка. 

  

        Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина та 

с.Вигівка (надалі – Програма) - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні 

у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо). Реальна 

соціально-економічна ситуація сьогодення, доцільність поліпшення матеріального 

забезпечення та умов проживання окремих категорій громадян стали основними 

чинниками, що враховувались при розробці Програми. Разом з тим, враховано  всі наявні 

можливості та резерви фінансових ресурсів для надання соціальної допомоги,  так і 

структуру потреб малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян. 

 

1. Загальні положення 

 

       В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, 

медикаменти, подорожчання соціальних послуг, підвищення цін і тарифів на оплату 

житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту малозабезпечених 

мешканців міста є найбільш актуальною. За даних умов зростає незадоволення громадян, 

підвищується їх соціальна активність. Особливе занепокоєння викликає зростання 

кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці 

потребують значних коштів на лікування та реабілітацію. 

       Програма у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат 

грунтується на створенні у місті системи цільової адресної допомоги малозабезпеченим 

мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян, одноразової 

матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, допомоги на поховання, щомісячної доплати 

до пенсії ветеранам ОУН-УПА,  щомісячної матеріальної допомоги почесним громадянам 

міста Бурштина, доплати інвалідам 1 групи загального захворювання, які не мають права 

на пенсію в органах Пенсійного фонду України. 

         У зв’язку зі зменшенням обсягу безоплатних медичних послуг у закладах охорони 

здоров’я та постійним зростанням цін на ліки і медичний інвентар виникає необхідність 

матеріальної підтримки мешканців міста, які потребують допомоги на лікування. Постає 

проблема надання соціально незахищеним громадянам послуг, які так чи інакше пов’язані 

з медико-соціальною реабілітацією, з охороною їхнього здоров’я, зокрема, проведенням 

термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного лікування, оперативного 

лікування захворювань на очах, стоматологічної допомоги, зубопротезування тощо; 

надання реабілітаційної допомоги інвалідам, хворим на онкологію; матеріальна допомога 

тяжкохворим дітям з малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, що потребують 

лікування, яке дорого коштує.  

          Ще одна категорія, яка потребує уваги, це – малозабезпечені інваліди та громадяни, 

які потребують лікування, яке дорого коштує, надання матеріальної допомоги на інші 

потреби, виходячи з сімейної ситуації: стихійне лихо, пожежа, проведення ремонтних 

робіт, пов’язаних з аварійністю житла, погашення заборгованості за житлово-комунальні 

послуги тощо. 

          Одним з постійних напрямів роботи є проведення святкових заходів для дітей з 

малозабезпечених сімей та інших категорій населення до знаменних і пам’ятних дат, 

релігійних, національних свят тощо. 

         Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, 

кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення 

соціальної підтримки ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів.  

         



Особливої уваги потребують багатодітні сім’ї, сім’ї, які виховують дітей-інвалідів, а також 

ті, у яких працездатні члени сім’ї не мають регулярного доходу. Економічне становище сім’ї 

залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу – кількості 

дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх освітнього і професійного рівня тощо. 

         Враховуючи вищезазначене, а також аналіз  звернень мешканців міста  та результати 

обстеження матеріально-побутових умов їх проживання, визначилися основні нагальні 

проблеми, на вирішення яких спрямовані завдання Програми у частині надання допомог, 

пільг на  оплату житлово-комунальних послуг   та компенсаційні виплати. 

 

2. Мета та основні завдання 

 

         Метою Програми у частині надання допомог, пільг з оплати житлово-комунальних 

послуг та компенсаційних виплат, надбавок  до пенсій  та інших соціальних  виплат  за 

рахунок коштів міського бюджету  є підвищення рівня соціального захисту 

малозабезпечених потребуючих мешканців міста: інвалідів, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, 

дітей, ветеранів ОУН-УПА, вдів ветеранів, вдів політв’язнів,  почесних громадян м. 

Бурштина – ветеранів ОУН-УПА, інших категорій мешканців міста. 

       Для  забезпечення  виконання    Програми  у  частині  надання  пільг, компенсацій, 

надбавок до пенсій та інших соціальних виплат відділом соціального захисту населення 

міської ради  у 2016 році передбачається наступні заходи:  

Надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат з коштів 

міського бюджету . 

 
3. Очікувані результати. 

 

1.   Посилення  соціального  захисту      малозабезпечених     мешканців  міста,  інвалідів,  

дітей-інвалідів,  ветеранів  ОУН-УПА,    реабілітованих   осіб,  учасників АТО  та  інших    

категорій  громадян та установ.  

2.   Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста за  рахунок коштів 

міського бюджету тощо.  

3. Зростання довіри до влади та депутатського корпусу міста.  

 

4. Джерела фінансування. 

 

       Фінансування  Програми  у  частині  надання  допомог,  пільг  та  інших  соціальних   

виплат   здійснюється   за   рахунок   видатків   загального фонду  міського бюджету, 

передбачених на відповідний рік.  

 

 

5. Контроль за виконанням Програми. 

 

Контроль за виконанням заходів Програми покласти на відділ соціального захисту населення 

міської ради із поданням звітності (квартальної) на засіданні депутатських комісій ради. 

  

                 

 

Секретар міської ради                                         Богдан Рибчук 


