
                                                                                   
                                                          УКРАЇНА 

     Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

Від  04.08.2022                                      м. Бурштин                                                             № 361 

 

Про виділення коштів  

для надання матеріальної допомоги 

у зв’язку із втратою члена сім’ї, 

смерть якого пов’язана  

у період воєнного стану 

 

Керуючись рішенням сесії № 04/22-21 від 25.11.2021 року про «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»: 

 

        1.  Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги на поховання  

дружині Г****** І****** І****** у зв’язку з втратою чоловіка Г****** О****** С******, 

який загинув при виконанні службових обов’язків у період воєнного стану, згідно 

протоколу № 10  від 03.08.2022 року в сумі 10 000 грн.00коп. (протокол додається). 

       2. Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги на поховання 

батьку Г****** С****** О****** у зв’язку з втратою сина Г****** О****** С******, який 

загинув при виконанні службових обов’язків у період воєнного стану, згідно протоколу № 

10  від  03.08.2022 року в сумі 10 000 грн.00коп. (протокол додається). 

     3. Начальнику   відділу  соціального  захисту   населення   С.Коцур  провести   

відповідні        розрахунки. 

              4. Начальнику фінансового відділу міської ради О. Петровській виділити кошти   згідно 

п.1 та п.2  даного розпорядження. 

       5. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на відділ соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради (С.Коцур). 

                   6.  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 

сектору з координації суб’єктів,  

що надають соціальні послуги,  

пільги, компенсації  

Н. Борис        ___________   __________2022 

 

Погоджено : 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

В. Чуйко        ___________   __________2022 

 

Начальник   

відділу соціального 

захисту населення міської ради 

С.  Коцур                          ___________  ___________2022 

  

Начальник фінансового відділу 

О. Петровська                                                                                                      ___________  ___________2022 

 

 

Загальний  відділ 

                                                                                                                                ___________  ___________2022 

  

 

Юридичний відділ                                                                                                ___________  ___________2022 

 


