
ПРОТОКОЛ 
 

Засідання комісії Бурштинської міської ради з питань гуманітарної сфери. 

 

Від 19.11.2021року                                                                                                                       №17 

 

Засідання проводилося в залі засідань Бурштинської міської ради 

На засіданні присутні:І.Харів - голова комісії., М.Козар - заступник голови комісії., 

М.Оршуляк - секретар комісії.  

Відсутні: З.Савчак - член комісії.  

 

Запрошені: С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення. 

 

 

Порядок  денний 

 

І. Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого їх розгляду 

та затвердження сесією. 

 

1. Про затвердження «Програмипідтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, 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, чи у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської міської територіальної громадина 

період 2022-2026 років» (Проєкт №3340). 

2. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України,Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості погіршення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування (Проєкт №3425). 

3. Про затвердження «Програми соціального  захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади» (Проєкт №3476). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програмипідтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, 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, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громадина період 2022-2026 років» (Проєкт №3340). 
ДОПОВІДАВ: С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради зі змінами: 

В «Паспорті» проекту рішення в пункті 1 розділу 2  внести такі зміни:  

«Учаснику АТО/ООС -10000грн., дружині учасника АТО/ООС -7000 грн., на кожну дитину - 

5000 грн.» 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 



 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України,Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

погіршення фінансової спроможності місцевого самоврядування (Проєкт №3425). 

ДОПОВІДАВ: М.Козар - заступник голови комісії. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми соціального  захисту населення на 2022-2026 

роки Бурштинської  міської територіальної громади» (Проєкт №3476). 

ДОПОВІДАВ: С.Коцур - Начальник відділу соціального захисту населення. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 

Бурштинської міської ради зі змінами: 

В «Паспорті» проекту рішення в пункті  1 розділу 1  внести такі зміни: 

- Одноразова грошова допомога на лікування онкохворих громадян в залежності від 

ступеня тяжкості та тривалості захворювання – в розмірі до 20000 грн.,включно 20000 

грн. - за рішенням комісії. 

- Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій громадян -  в розмірі  до 

5000 грн., включно 5000 грн. - за рішенням комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (І.Харів, М.Козар, М.Оршуляк.) 

                               «проти» - 0   

                               «утрим» - 0 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                  Ігор ХАРІВ 

 

 

 

 

Секретар                                                                                          Марія ОРШУЛЯК 


