
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

     Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

Від  07.10.2021                                            м. Бурштин                                                          № 589 

 
 

Про виділення коштів для  

здійснення щомісячної виплати 

дітям до 18 років загиблого (померлого) 

бійця-добровольця, який брав участь 

у захисті територіальної цілісності  

державного суверенітету на Сході України 

 
 

Керуючись рішенням сесії № 22/2-20 від 11.12.2020 року про «Програми підтримки 

сімей загиблих, постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з                       

21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року,  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 

Об’єднаних сил в районах її проведення на 2021 – 2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади»: 

 

         1.  Виділити кошти для щомісячної  виплати  дітям  до  18 років загиблого ( померлого ) 

бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності державного 

суверенітету на Сході України, в розмірі прожиткового мінімуму, визначеного законом про 

Держбюджет України на відповідний рік, згідно протоколу № 5 від 26.08.2021 р. (протокол 

додається). 

 

      2.  Начальнику   відділу  соціального  захисту   населення   С.Коцур   провести   

відповідні  розрахунки починаючи з 01.09.2021 р. 

 

        3.  Начальнику фінансового відділу міської ради О. Петровській виділити кошти для 

щомісячної виплати трьом малолітнім дітям до 18 років загиблого (померлого) бійця-

добровольця згідно п.1 даного розпорядження. 

 

        4. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на відділ соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради ( С.Коцур ). 

 

                    5.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського                              

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира  Чуйка.      
 

Міський голова                                                                                         Василь Андрієшин 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував :   

Головний спеціаліст  

з питань АТО та ООС 

 Н. Борис        ___________   __________2021 

 

Погоджено : 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

В. Чуйко        ___________   __________2021 

 

 Начальник  відділу соціального 

захисту населення міської ради 

С.  Коцур                          ___________  ___________2021 

  

Начальник фінансового відділу 

О. Петровська                                                                                                      ___________  ___________2021 

 

 

Начальник загального відділу 

М. Яцик                                                                                                                 ___________  ___________2021 

  

 

Юридичний відділ                                                                                                ___________  ___________2021 

 


