
Від  21.11.2017р. Проект 

 м.Бурштин                                                                                          №  854 

 
                         У К Р А Ї Н А                              

БУРШТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження  Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення 

на 2018-2020 роки 

          Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

розпорядження облдержадміністрації від 28.01.2015р. № 29 «Про схвалення проекту обласної 

програми підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014р., військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України», з метою посилення соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Бурштина та с.Вигівка, міська 

рада  

                                                                  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Програму соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній 

операції в районах її проведення на 2018-2020 роки  (далі - Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського бюджету. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти 

на головного відповідального виконавця - управління соціального захисту населення 

міської ради (С. Коцур). 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови                

(Н. Кицела) та голову комісії з питань гуманітарної політики (І. Мазур). 
 

Міський голова                                                                                     Р.Джура 

Заступник міського голови                                                                Н.Кицела 

Нач. юридичного відділу                                                                    В.Данилюк 

Виконавець                                                                                           С.Коцур                   



                                                                                                               

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                       рішенням міської  ради 

                                                                                                       від ________20___р. №______ 

  

 

 

Програма соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, військово-службовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2018-2020 роки 

 

 

Замовник  Програми       

Начальник відділу соціального захисту населення  

 міської ради                                                                      __________            Світлана Коцур                                                                                                           

                                                                                                 (підпис) 

 

Керівник  Програми        

Заступника міського голови                                             __________           Надія Кицела 

                                                                                          (підпис) 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Фінансовий  відділ                                                              ________     Ольга Петровська        

                                                                                               (підпис) 

  

Юридичний  відділ                                                              ________     Володимир Данилюк                
                                                                                                (підпис)                                                          

 

 

 



 

                                                               ПАСПОРТ 

 Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) 

Бурштинська міська рада 

2. Розробник програми  

Відділ соціального захисту населення міської ради 

3.Термін реалізації програми: 2018 рік 

4. Етапи фінансування програми: на протязі року 

5.Обсяг фінансування програми: в межах кошторисних призначень  

 

Роки 

 

Обсяги фінансування                                          

 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування   

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела  

2018 рік в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

6.Очікувані результати виконання програми: 

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 

поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах сімей загиблих та постраждалих 

учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в анти 

терористичній операції в районах її проведення, а також дасть можливість сім’ям отримати 

додаткові соціальні гарантії і адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-

побутових питань. 

     

 

 



 

 

 7.Термін проведення звітності:  

    Щоквартально . 

 

Замовник програми 

Відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради                                                     Світлана Коцур 

 

Керівник програми 

Заступник міського голови                                                     Надія Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування доцільності розроблення програми соціальної підтримки 

сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників 

бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2018-2020 роки 

 

                 І.    Загальна частина       

           В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєнно-

політичних подій значна частина населення України, Івано-Франківської 

області та м. Бурштин зокрема, виступила учасником збройних протистоянь з 

метою забезпечення Конституційного ладу, демократизації влади та 

утвердження Європейських цінностей в державі. Великим драматизмом для 

жителів Бурштина відзначився період проведення Антитерористичної операції 

(далі - АТО) в східних областях України. Забезпечуючи єдність і незалежність 

держави та безпеку мирних жителів Донецької і Луганської областей, 

постраждала значна кількість особового складу військовослужбовців та 

працівників правоохоронних органів, а окремі з них загинули. Більшість цих 

героїв - це молоді, амбітні, життєрадісні люди, які в ім’я Батьківщини та 

майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення України 

пожертвували своїм життям і здоров’ям. Тому виникає необхідність 

затвердження відповідної Програми для забезпечення всебічної підтримки сімей 

загиблих  та  учасників Антитерористичної операції в східних областях України 

з боку держави і суспільства, підвищення рівня довіри до влади та гідного 

вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину. 

 

                  II.    Мета та  основні завдання програми 

Метою Програми є визнання та належна оцінка проявленого героїзму 

загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і 

незалежність держави у протистоянні з диктатурою та тероризмом, а також тих, 

хто продовжує брати участь у цій боротьбі шляхом поліпшення соціального 

захисту та підвищення рівня життя сімей загиблих військовослужбовців та 

працівників правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях.  

            

 

 



Завдання Програми:  

- сприяти всебічному забезпеченню сімей військовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів, які брали та продовжують брати участь у проведенні 

АТО, гідного рівня життя; 

-  покращення матеріально-побутового, соціально-психологічного мікроклімату 

в родинах шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій і адресних 

допомог, вжити всіх невідкладних заходів щодо їх реалізації; 

надання одноразових  матеріальних допомог  при мобілізації (демобілізації) у 

2018 році  учасникам, які брали  участь в  АТО в розмірах :  

-учаснику АТО -1000грн., дружині учасника АТО -1000 грн., на кожну дитину - 

500 грн.; 

- сім'ям загиблих учасників АТО - 5000грн. до роковин трагедії; 

- особам, призваним на військову службу за контрактом, в розмірі  10000 грн. 

кожному. 

         Надання  пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг, які надає 

КП «Житловик», у розмірі 75% за рахунок коштів міського бюджету в межах 

норм, визначених згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  учасникам АТО, учасникам бойових дій, які перебували у 

складі добровольчих формувань,  та членам сім'ї загиблих в зоні проведення 

АТО до отримання пільг з державного бюджету. 

           

                III.   Фінансове забезпечення 

Фінансування програми буде здійснюватися в межах видатків, 

передбачених  міським бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України.  

 

                IV.    Очікувані результати 

Виконання визначених програмою заходів (додаються) поліпшить 

соціальний захист сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, які брали та продовжують брати участь в АТО, а також дасть 

можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного медичного 

обслуговування, надання матеріальної допомоги, вирішення інших соціально-

побутових питань.  

 

                 V.     Координація та контроль за виконанням  програми 

             Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається  

на відділ соціального захисту населення міської ради із поданням 

щоквартальної звітності на засідання депутатських  комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку , гуманітарної політики. Звіт про хід виконання 

Програми заслуховувати на сесії міської ради у лютому місяці наступного року.          



                                                                               Додаток     
                                                             До Програми соціальної підтримки сімей загиблих і    

                                                             постраждалих під час масових акцій громадського  

                                                             протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21  

                                                             лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників   

                                                             правоохоронних органів,  учасників бойових дій, осіб     

                                                             які перебувають чи перебували у складі добровольчих     

                                                             формувань, що утворилися для захисту незалежності,             

                                                             суверенітету та територіальної цілісності України, та       

                                                             інших громадян, які залучалися і брали безпосередню          

                                                             участь в Антитерористичній операції в районах  

                                                             проведення на 2018-2020 роки 

 

             Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 

Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки 

Розробник Програми:    Відділ  соціального захисту населення міської ради 

№з/

п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги              Очікувані                                          

фінансування ,                     результати                                                                

 тис.грн. 

 передбачено   

   всього 

Виділено 

міський 

бюджет 

 Примітка 

1. 

Надання одноразових грошових 

допомог учасникам АТО (при 

мобілізації (демобілізації)). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

 

   

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

якості життя 

2. 

Надання щорічної матеріальної 

допомоги сім'ям загиблих 

учасників АТО до роковин 

трагедії. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

  

Матеріальна 

підтримка сімей 

загиблих 

учасників АТО 

3. 

Надання матеріальної допомоги 

у зв’язку із втратою члена сім'ї, 

смерть якого пов’язана з участю 

в АТО 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 
 

Матеріальна 

підтримка 

сімей, які 

опинилися у 

скрутному 

становищі 



 

4. 

Здійснення щомісячної виплати 

дітям до 18років загиблих 

(померлих) бійців-добровольців, 

які брали участь у захисті 

територіальної цілісності 

державного суверенітету на 

Сході України, в розмірі 

прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про 

Державний бюджет України на 

відповідний рік.  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

Згідно рішення 

Івано-

Франківськ. 

ОДА від 

12.08.2016р. 

№250-7/2016 

 

5. 

Надання матеріальної допомоги 

особам (одноразово), призваним 

на військову службу за 

контрактом в розмірі 10 

тис.грн. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень  

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

6. 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг 

КП «Житловик»  у розмірі 75% 

від нарахованих платежів сім'ям 

учасників АТО в межах норм 

споживання, передбачених 

чинним законодавством (до 

отримання пільг з державного 

бюджету). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

   

 

 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

7. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 50% від нарахованих 

платежів сім'ям, члени яких 

загинули під час АТО,  в 

межах норм споживання, 

передбачених чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень  

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

8. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 75% від нарахованих 

платежів учасникам бойових 

дій, які перебували у складі 

добровольчих формувань в 

районах проведення АТО,  в 

межах норм споживання, 

передбачених чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних  

призначень  

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

 

9. 

Надання одноразової  грошової 

допомоги учасникам АТО до 

Дня захисника Вітчизни 14 

жовтня у розмірі 1000 грн. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень  

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

якості життя 



 

 

10. 

Виділення коштів на організа - 

ційні заходи (підвіз учасників 

АТО та членів їх сімей для 

участі в заходах,організаціі 

зустрічей, нарад, круглих столів, 

семінарів,дітей учасників АТО 

до оздоровчих закладів). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 
 

 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

 

11. 

Надання допомоги для 

проведення ремонту жилих 

будинків та квартир, які 

знаходяться в аварійному стані . 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень  

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

12. 

Виділення коштів на придбання 

дров та скрапленого газу в 

межах норми ( для не 

газифікованих будинків) 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

13. 

Надання матеріальної допомоги 

постраждалим під час масових 

акцій протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень  

Покращення 

якості 

життя постражд

алим 

 

 
Всього: 

  

В межах 

бюджетних 

призначень   

 
 
 
 
 
Замовник  Програми                                              _______    С.Б Коцур         

                                                                                                                                   

 Керівник  Програми                                                _______    Н.Ю.Кицела                          

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГНОЗОВАНИЙ   ОБСЯГ   ФІНАНСУВАННЯ НА 2018 РІК 
                                                                               Додаток     
                                                             До Програми соціальної підтримки сімей загиблих і    

                                                             постраждалих під час масових акцій громадського  

                                                             протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21  

                                                             лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників   

                                                             правоохоронних органів,  учасників бойових дій, осіб     

                                                             які перебувають чи перебували у складі добровольчих     

                                                             формувань, що утворилися для захисту незалежності,             

                                                             суверенітету та територіальної цілісності України, та       

                                                             інших громадян, які залучалися і брали безпосередню          

                                                             участь в Антитерористичній операції в районах  

                                                             проведення на 2018-2020 роки 

 

             Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 

Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки 

Розробник Програми:    Відділ  соціального захисту населення міської ради 

№з/

п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги              Очікувані                                          

фінансування ,                     результати                                                                

 тис.грн. 

 Потреба,   

   всього 

Виділено 

міський 

бюджет 

 Примітка 

1. 

Надання одноразових грошових 

допомог учасникам АТО (при 

мобілізації (демобілізації)). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
50,0 

 

  7,0 

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

якості життя 

2. 

Надання щорічної матеріальної 

допомоги сім'ям загиблих 

учасників АТО до роковин 

трагедії. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
20,0 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

  

Матеріальна 

підтримка сімей 

загиблих 

учасників АТО 

3. 

Надання матеріальної допомоги 

у зв’язку із втратою члена сім'ї, 

смерть якого пов’язана з участю 

в АТО 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
20.0 10,0 

Матеріальна 

підтримка 

сімей, які 

опинилися у 

скрутному 



становищі 

 

4. 

Здійснення щомісячної виплати 

дітям до 18років загиблих 

(померлих) бійців-добровольців, 

які брали участь у захисті 

територіальної цілісності 

державного суверенітету на 

Сході України, в розмірі 

прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про 

Державний бюджет України на 

відповідний рік.  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
40,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

Згідно рішення 

Івано-

Франківськ. 

ОДА від 

12.08.2016р. 

№250-7/2016 

 

5. 

Надання матеріальної допомоги 

особам (одноразово), призваним 

на військову службу за 

контрактом в розмірі 10 

тис.грн. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
100,0  100,0 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО  

  (в 2017р.- 21 

контрактник) 

6. 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг 

КП «Житловик»  у розмірі 75% 

від нарахованих платежів сім'ям 

учасників АТО в межах норм 

споживання, передбачених 

чинним законодавством (до 

отримання пільг з державного 

бюджету). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
50,0 

   

28,0 

 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

7. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 50% від нарахованих 

платежів сім'ям, члени яких 

загинули під час АТО,  в 

межах норм споживання, 

передбачених чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

8. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житлово-комунальних послуг у 

розмірі 75% від нарахованих 

платежів учасникам бойових 

дій, які перебували у складі 

добровольчих формувань в 

районах проведення АТО,  в 

межах норм споживання, 

передбачених чинним 

законодавством 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
10,0 15,0 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

 

9. 

Надання одноразової  грошової 

допомоги учасникам АТО до 

Дня захисника Вітчизни 14 

Відділ 

соціального 

захисту 

Протягом 

року 
85,0 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Створення 

сприятливих 

умов для 



жовтня у розмірі 1000 грн. населення покращення 

якості життя 

 

 

10. 

Виділення коштів на організа - 

ційні заходи (підвіз учасників 

АТО та членів їх сімей для 

участі в заходах,організаціі 

зустрічей, нарад, круглих столів, 

семінарів,дітей учасників АТО 

до оздоровчих закладів). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 

10,0 

 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

 

11. 

Надання допомоги для 

проведення ремонту жилих 

будинків та квартир, які 

знаходяться в аварійному стані . 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
50,0 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Покращення 

якості життя  

учасників АТО 

та їхніх сімей 

12. 

Виділення коштів на придбання 

дров та скрапленого газу в 

межах норми ( для не 

газифікованих будинків) 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
5,0 

В межах 

бюджетних 

призначень 

 

Покращення 

якості життя  

сімей учасників 

АТО 

13. 

Надання матеріальної допомоги 

постраждалим під час масових 

акцій протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 
10,0 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Покращення 

якості 

життя постражд

алим 

 

 
Всього: 

  
450,0 200,0 

 

 
 
 
 
 
Замовник  Програми                                              _______    С.Б Коцур         

                                                                                                                                   

 Керівник  Програми                                                _______    Н.Ю.Кицела                          

  
 


