
                                                                                                                              

Від  24.09.2019р.                                                                                        Проект № 1738 
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 та операції Обєднаних сил в районах її проведення 

 на 2018-2020 роки. 

 

 

           Керуючись ст..25,26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні”, у 

зв’язку з  збільшенням кількості учасників АТО для надання одноразової грошової допомоги до 

Дня захисника Вітчизни 14 жовтня та враховуючи пропозицію постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 вирішила: 

 1. Внести зміни 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:, а саме: 

п.1- Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та ООС (при мобілізації 

(демобілізації)) – зменшити на 13000 грн. 

п.9- Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та ООС до Дня захисника 

Вітчизни 14 жовтня в розмірі 1000 грн.   – збільшити на 13000 грн.                                                    

3. Відділу соціального захисту населення (Коцур С.Б.) внести відповідні зміни до 

кошторисних призначень. 

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

Кицелу Н.Ю., начальника відділу соціального захисту населення Коцур С.Б., голову 

бюджетної комісії  Рика В.Л., начальника фінансового відділу Петровську О.І. 

 

 

Міський голова                                                                                   Роксолана Джура 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення                                                                                С.Коцур 

 

 

Заступник міського голови                                                                 Н.Кицела  

  

Начальник фінансового відділу                                                         О.Петровська 

 

Юридичний  відділ                                                                              М.Михайлишин 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішення “Про внесення змін До Програми соціальної підтримки 

сімей загиблихі постраждалих під час масових акцій громадського протесту в 

періодз 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 

длязахисту незалежності, суверенітету та територіальноїцілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Обєднаних сил в районах її 

проведенняна 2018-2020 рр” 

від 24 вересня 2019 року №1738  

1. Обгрунтування необхідності та прогноз наслідків проекту рішення. 

На виконання  “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 та операції Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 роки”  

пункту 9 про надання  одноразової грошової допомоги до Дня захисника 

Вітчизни 14 жовтня в розмірі 1000 грн. є потреба для надання допомоги 98 

учасникам АТО, тоді як Програма передбачала виплату 85-ти учасникам АТО. 

Прийняття рішення сприятиме виконанню Програми в повному обсягу всім 

учасника АТО. 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є виплата всім учасникам АТО допомоги до Дня 

захисника Вітчизни 14 жовтня в розмірі 1000 грн.    

3. Стан нормативно-правової бази . 

3.1.ст..25,26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні” 

3.2.Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в періодз 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 длязахисту незалежності, 

суверенітету та територіальноїцілісності України, та інших громадян, які 

залучалисяі брали безпосередню участь в Антитерористичній операції та 

операції Обєднаних сил в районах її проведення на 2018-2020 рр. 

Доповідач: Начальник відділу соціального захисту населення. 

Начальник відділу  

соціального захисту населення                                          Світлана Коцур 

 

 


