
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                               № 22/26-22 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2026 роки Бурштинської  міської  
територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
поліпшення соціального захисту одиноких громадян похилого віку,  осіб, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, соціально незахищених верств населення, які проживають на 
території громади та враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
комісії з питань гуманітарної сфери, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки 
Бурштинської  міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21 та 
доповнити: 

1.1. розділ І: 
- абзацом 5: « Проблеми відсутності всіх необхідних в громаді соціальних послуг та 

недостатнього охоплення існуючими послугами громадян, що їх потребують, надаватимуться 

БО «БФ Карітас парафії Священномученика Йосафата м.Бурштин»  - гарячі обіди, 
подарункові харчові набори до свят Пасхи, до дня людей похилого віку»; 

-  пунктом 7: «Виділення коштів БО «БФ Карітас Священномученика Йосафата 
м.Бурштин» для безоплатного харчування  одиноких громадян похилого віку, та осіб, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, соціально незахищених верств населення, які 
проживають на території громади.». 

1.2. - додаток до програми «Перелік заходів та джерела фінансування Програми 

соціального захисту населення на 2022-2026 роки» пунктом 22: «Надання допомоги у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення на організацію безоплатного  харчування 
одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах». 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету 
Бурштинської міської територіальної громади. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 
покласти на головного відповідального виконавця – відділ соціального захисту населення 
міської ради (Світлана Коцур). 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка, голову комісії з питань 
гуманітарної сфери Ігоря Харіва, голову комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну 
Сенчину, начальника фінансового відділу Ольгу Петровську. 
 

 

       Міський голова                                Василь АНДРІЄШИН 
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