
                                                                              
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                            № 12/36-22
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  осіб  з  інвалідністю,  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:

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

1. В розділі І:
-  останнє  речення  в  абзаці  третьому  викласти  в  такій  редакції:  «Проблемами

соціально  незахищених  верств  населення,  які  проживають  на  території  Бурштинської
міської  територіальної  громади,  визначених  абзацом  2  цієї  Програми  та   потребують
реабілітації,  опікуються  окрім  відділу  соціального  захисту  населення  міської  ради,
Комунальний заклад «Бурштинський центр соціально-психологічної  реабілітації  дітей та
молоді  з  функціональними  обмеженнями  «Довір'я»,  Організація  (установа,  заклад)
об’єднання громадян «ТВОРИ ДОБРО»;

-  доповнити  абзацом  6  такого  змісту:  «з  метою  забезпечення  додатковим
соціальними  гарантіями  категорії  громадян,  на  яких  поширюється  дана  програма,
проведення  реабілітації  осіб,  які  цього  потребують,  на  території  Бурштинської  міської
територіальної  громади  надаватиметься  Організацією  (установа,  заклад)  об’єднання
громадян  «ТВОРИ  ДОБРО»,  Комунальним  закладом  «Бурштинський  центр  соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір'я».

2. Додаток до програми «Перелік заходів  та джерела фінансування Програми
соціального  захисту  населення  на  2022-2026  роки»  доповнити  пунктом  23:  «Фінансова
підтримка Організації (установи, закладу) об’єднання громадян «ТВОРИ ДОБРО» для спів
фінансування проекту будівництва реабілітаційного закладу ( в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) на території Бурштинської  міської територіальної громади для
проведення реабілітації осіб, які цього потребують.

3. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  за  рахунок  коштів  бюджету
Бурштинської міської територіальної громади в межах кошторисних призначень.



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

5. 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


