
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                               № 12/37-22 

м.Бурштин 

 

Про втрату чинності «Програми підтримки 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 громади 

на період 2022-2026 років» від 25 листопада 2021 року № 04/22-21 

 

 У зв’язку з необхідністю проведення виплати одноразової грошової допомоги  до Дня 

Незалежності України 24 серпня учасникам бойових дій та іншим громадянам,  які залучалися 

та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи  

з 20 лютого 2014 року  і затвердженням  на засіданні  позачергового  виконавчого комітету 

«Програми підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які 

перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та інших громадян, які 

залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної 

громади», відповідно до статей 34,51,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постанови  КМУ від 11.03.2022року №252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного  стану», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Рішення міської ради від 25 листопада 2021 року № 04/22-21 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки 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 громади на період 2022-2026 

років» вважати таким, що втратило чинність. 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення  

покласти на головного відповідального виконавця – відділ соціального захисту населення 

міської ради (Світлана Коцур). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 


