
                                                                                             
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                  

 

 Від  23 лютого 2018 року                                                                                         №  18/46-18 

м. Бурштин 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20.12.2017р. № 06/42-17 «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, 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» 

 

         З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, керуючись ст.ст. 25,26 Законом України 

«Про місцеве самоврядування» та відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2017 

року №06/42-17, враховуючи рекомендації координаційного комітету учасників АТО, 

комісій з питань гуманітарної політики, бюджету та економічного розвитку, міська рада  

 

вирішила: 

 

 1. Внести зміни  в «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 2018-2020роки», а саме: 

 доповнити додаток №2 «Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування»  п.14 і 

викласти в такій редакції:  «Надання матеріальної допомоги сім'ям учасників 

антитерористичної операції, які померли після демобілізації» 



2. Зняти з п.5 «Надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову 

службу за контрактом в розмірі 10тис.грн.» 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 - 12000грн. Направити на п.3 ГО «Бурштинське міське об'єднання воїнів АТО»  

Міської цільової  Програми підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки. + 

12000 грн.  

3.Дане рішення оприлюднити на сайті міської ради. 

 

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

Н.Кицелу, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика, начальника 

фінансового відділу О.Петровську, начальника відділу соціального захисту населення 

С.Коцур. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Роксолана Джура 


