
                                                                                
 Бурштинська міська рада  

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 липня 2018 року                                                                                             № 06/57-18 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін 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 її 

проведення на 2018-2020 роки» затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №06/42-17 

 

З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, керуючись  Постановою  КМУ №869 від 

01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2017 року №06/42-17 «Програма 

соціальної підтримки сімей загиблих іпостраждалих під час масових акцій 

громадськогопротесту 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», рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-

18 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання 

гарячої води та послуги з централізованого опалення» враховуючи рекомендації 

координаційного комітету учасників АТО та комісій з питань гуманітарної політики, з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в п.6 розділу «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 та  доповнити підпунктом 2: 

- Надання пільг з оплати вартості  житлово-комунальних послуг з постачання 

гарячої води та централізованого опалення з 01.06.2018 року АТ «ДТЕК 

Західенерго»у розмірі 75% від нарахованих платежів сім'ям учасників АТО в межах 

норм споживання, передбачених чинним законодавством (до отримання пільг з 

державного бюджету). 

2. Дане рішення оприлюднити на сайті міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Н.Кицелу та, голову комісії з питань гуманітарної політики І.Мазур. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


