
 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  31.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 254 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від  

12.08.2022р. № 154  «Програма 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 законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою поліпшення соціального захисту 

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, керуючись статтями 

34,51,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ 

від 11.03.2022року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного  стану», виконавчий комітет міської  ради  вирішив: 

 

       1.Внести зміни до 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   та доповнити додаток до 

Програми «Перелік заходів та обсяги фінансування»  пунктами 20, 21:  

п.20.Виготовлення меморіальних дощок загиблим Захисникам і Зихисницям 

України.  

п.21.Одноразова допомога бійцям, котрі призвані з 24.02.2022 року і беруть участь у 

бойових діях, не користуються пільгами на оплату ЖКГ і не мають статусу учасника 

бойових дій.» 

    2.Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету 

Бурштинської територіальної громади. 

3.Фінансовому відділу (Ольга Петровська) передбачити кошти на фінансування 

заходів Програми.  



 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 цього рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

      Міський голова                             Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


