
 

 

 

від 15.03.2023р.                                       м.Бурштин                                     Проєкт № 5074 

 

Про виконання заходів «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 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» у 2022 році 

 

          Заслухавши інформацію про виконання заходів  «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 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» у 2022 році, 

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

міської ради від 25 листопада 2021р. №04/22-21  «Програма 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 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», міська рада 

                                                                    

                                                                     вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання заходів   «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 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» за 2022 рік  взяти 

до відома (інформація додається). 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину,  та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

https://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/postijna-komisiya-z-pytan-finansiv-byudzhetu-planuvannya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-investytsij-ta-mizhnarodnogo-spivrobitnytstva/
https://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/postijna-komisiya-z-pytan-finansiv-byudzhetu-planuvannya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-investytsij-ta-mizhnarodnogo-spivrobitnytstva/
https://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/postijna-komisiya-z-pytan-finansiv-byudzhetu-planuvannya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-investytsij-ta-mizhnarodnogo-spivrobitnytstva/


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення «Про виконання заходів  «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 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» у 2022 році   

 

від 15.03.2023року                          № ____ 

 

 Відділ соціального захисту населення 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

           Витрати, пов’язані з виконанням Програми, фінансувались за рахунок коштів міського 

бюджету. Всього на реалізацію Програми використано 2044436,27грн. 

          Виділені кошти були спрямовані на: 

- сприяння всебічному забезпеченню гідного рівня життя сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції гідності, учасників бойових дій,  осіб, які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань; 

-  покращення матеріально-побутового, соціально-психологічного мікроклімату в родинах 

шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій і адресних допомог, вжиття всіх 

невідкладних заходів щодо їх реалізації; 

-  надання одноразових  матеріальних допомог до Дня Незалежності, до Дня захисника 

Вітчизни; 

-  сім'ям загиблих учасників бойових дій до роковин трагедії,  

-  особам, призваним на військову службу за контрактом; 

-   надання  пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг. 

2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення. 

Виконання визначених Програмою заходів підвищило рівень соціального захисту, 

поліпшило соціально-психологічний мікроклімат у родинах сімей загиблих та постраждалих 

учасників бойових дій, осіб, які 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/операції Об’єднаних сил/ в районах її проведення, а також дало можливість сім’ям 

отримати додаткові соціальні гарантії і адресні допомоги, сприяло вирішенню інших 

соціально-побутових питань. 

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

3.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. Рішення міської ради від від 25 листопада 2021р. № 04/22-21 «Програма 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 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»    

3.3. Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Доповідач: начальник відділу соціального захисту населення Коцур С.Б. 

 

Начальник відділу  

соціального захисту населення                                                              Світлана Коцур



 
   

Інформація 
про стан виконання  Програми за 2022 рік 

  
   

Головний розпорядник коштів програми 

Відділ соціального захисту Бурштинської м/р 

Повна назва програми, ким і коли затверджена  

Програма 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 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»  

прийнята рішенням міської ради від 25.11.2021 р. № 04/22-21 

 

№з/п Найменування заходу КФК КЕКВ ФАКТ ПЛАН остаток   

1. 
Надання одноразової грошової допомоги  учасникам АТО та ООС  (при 

мобілізації / демобілізації). 
3242 2730 

    0 

 

 

 

  
2. 

Надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО та 

ООС до роковин трагедії. 3242 2730 
    0 

  

  

3. 
Надання матеріальної допомоги  у зв’язку із втратою члена сім'ї, смерть 

якого пов’язана з участю в АТО та ООС 
3242 2730 

150000 150000 0 

 

15 

чол. 

4. 

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років загиблих (померлих) 

бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності 

державного суверенітету на Сході України, в розмірі прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік.  
3242 2730 

161305 161305 0 

  

  

  

 

5 

дітей 

5. 
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, призваним на військову 

службу за контрактом в розмірі 10 тис.грн. 3242 2730 
40000 40000 0 

 
4 чол. 

  



6. 

Надання пільг з оплати вартості  житлово-комунальних послуг КП 

«Житловик»  у розмірі 75% від нарахованих платежів сім'ям учасників АТО 

та ООС  в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством  

(по довідці учасника АТО(6місяців) до отримання пільг з державного 

бюджету): 3180 2730 

      
             

4чол.         
 

7. 

Надання пільг з оплати вартості  житлово-комунальних послуг у розмірі 50% 

від нарахованих платежів сім'ям, члени яких загинули під час АТО та 

ООС(до отримання пільг з державного бюджету), в межах норм споживання, 

передбачених чинним законодавством: 3180 2730 

      

  

8. 
Надання одноразової  грошової допомоги учасникам АТО та ООС  до Дня 

захисника Вітчизни 14 жовтня у розмірі 1000 грн. 
3242 2730 

456000 456000 0 
 

455 

чол. 

 

455 

чол. 

9. 
Виділення коштів на організаційні заходи (підвіз учасників АТО та ООС та 

членів їх сімей для участі в заходах, організаціі зустрічей, нарад, круглих 

столів, семінарів, дітей учасників АТО та ООС до оздоровчих закладів). 3242 2730 

    0   

  

  
10. 

Надання допомоги для проведення ремонту жилих будинків та квартир, які 

знаходяться в аварійному стані . 3242 2730 
    0 

  

  

11. 
Надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам Революції Гідності 

до 21 листопада 
3242 2730 

4000 4000 0 

 
2 чол. 

12 
Надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті 29 серпня сім’ям загиблих та 

померлих учасників АТО та ООС 
 3242 2730 

108000 108000 0 
 

37 

чол. 

 

37 

чол. 

13 
Надання матеріальної допомоги на поховання у зв’язку із втратою члена сім'ї, 

смерть якого пов’язана у період воєнного стану. 
3180 2730 

      

  
14 

Надання одноразової грошової допомоги при мобілізації у період воєнного 

стану. 
3242 2730 

      

  

15 
Відшкодування витрат організаціям, підприємцям, що надають ритуальні 

послуги на поховання загиблих в період воєнного стану. 
3090 2240 107983 107983 0 

  



16 
Виготовлення меморіальних дощок загиблим Захисникам і Захисницям 

України 
3242 2240 78800 81100 2300 

  
17  Допомога до Дня Незалежності 3242 2730 870000 870000 0 

 

435 

чол. 

18  Допомога у звязку з важким матеріальним становищем 3242 2730 27130 27130 0 
 

 

 3 чол. 

19 

Надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 75% 

від нарахованих платежів учасникам бойових дій, які перебували у складі 

добровольчих формувань в районах проведення АТО/ООС, в межах норм 

споживання, передбаченим чинним законодавством   

3180 2730 41218,27 55500 14281,73 

  

  ВСЬОГО по програмі АТО     
2044436,27 2061018 16581,73 

 

 

    
 

 

 

Керівник установи -  

головного розпорядника коштів          С.Б.Коцур                    __________________ 

      (П. І. Б.)                   (підпис)  

 

Відповідальний  

виконавець Програми           Г.І.Магомета              __________________ 

      (П. І. Б.)                            (підпис)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


