
  

 від  12.12.2022 року                               м.Бурштин                           Проєкт № 4747 

 

Про внесення змін 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 

 

         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 25,26,34,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Постановою КМУ від 11.03.2022року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного  стану» в новій 

редакції ( Постанова КМУ від 04.11.2022 року №1239), міська рада 

                                                                     вирішила: 

     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, а саме у додаток до Програми «Перелік заходів та обсяги 

фінансування»   пункти 16 та 20  викласти  у новій  редакції:  

П.16.Надання пільг з оплати вартості житлово комунальних послуг у розмірі 50% від 

нарахованих платежів сім'ям, члени яких загинули під час проведення бойових дій, 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 (в т.ч. які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній Операції та Операції Об'єднаних Сил в 

районах їх проведення) в межах норм споживання, передбачених чинним 

законодавством з 2023 року. 

П.20.Виготовлення та  встановлення анатаційних дошок, банерів, державної символіки, 

металічних конструкцій та інших атрибутів для увічнення пам'яті загиблих /померлих/ 

Захисників та  Зихисниць України.  

    2.Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

міської 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Про внесення змін 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»   

                       

         від  12 грудня 2022 р.                                                                                  № ______ 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

         Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 

поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах 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, а також дасть 

можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії і адресні допомоги, сприятиме 

вшануванню пам'яті загиблих та інших соціально-побутових питань. 

 

2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення. 

        Метою Програми є вшанування пам'яті загиблих, визнання та належна оцінка 

проявленого героїзму загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, 

свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою та тероризмом, а також тих, хто 

продовжує брати участь у цій боротьбі шляхом поліпшення соціального захисту та 

підвищення рівня життя сімей загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб, які 

перебували у складі добровольчих формувань.  

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. Указ Президента України від 30.04.2018р. №116/2018 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну 

операцію в Донецькій та Луганській областях». 

3.3.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 350 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. № 413» 

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2022р. № 605 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей 

загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України». 

3.5. Указ Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022  «Про введення воєнного стану» 

3.6.Указ Президента України від 24 лютого2022  № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.  

          Виконання визначених програмою заходів (додаються) сприятиме вшануванню пам'яті 

загиблих та поліпшить соціальний захист сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, 

та інших громадян, які перебували у складі добровольчих формувань,  а також дасть 

можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного медичного обслуговування, 

надання матеріальної допомоги та вирішення інших соціально побутових питань.  

 

Доповідач: Начальник  відділу соціального захисту населення 

 

Начальник  відділу  

соціального захисту населення                Світлана Коцур 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення                                                         Світлана Коцур 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                 Володимир Чуйко 

 

Фінансовий відділ                                                                                 Ольга Петровська 

 

Юридичний відділ                                                                                 Марія Михайлишин 

 

Секретар ради                                                                                        Роман Іванюк 

 

Начальник організаційного відділу                                                   Марія Яцик 

 

 


