
                                       
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 16 червня  2022 року                        м. Бережани                                      №824 

   

Про  розгляд заяви гр. Коконовського Л.І. 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяву гр. Коконовського  Л.І.  вх. №К-157 від 25.05.2022 року, щодо 

виплати компенсацї за виготовлення закордонного паспорта як інваліду з 

дитинства, інваліду II групи інвалідності, беручи до уваги постійної комісії  з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму,  сесія  

Бережанської  міської  ради 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Відмовити у задоволенні заяви  гр. Коконовського Любомира Івановича, 

жителя ________, вул. ________ щодо виплати компенсації за виготовлення 

закордонного паспорта  як інваліду з дитинства, інваліду II групи, з наступних 

підстав: 

- Закон України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують  громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» та Закон України «Про адміністративні послуги» не передбачають 

надання пільг чи виплату компенсацій  щодо сплаченого фактично 

адміністративного збору за оформлення та видачу  паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон; 

- пунктом 4 розділу II «Прикінцеві  та перехідні положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус , спрямований на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму 

для України» передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть 

звільнити окремі категорії осіб від оплати вартості адміністративної послуги за 

оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, 

освідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевих 

бюджетів; 

- сесією Бережанською міською радою рішення  про звільнення окремих 

категорій осіб, від оплати частки адміністративної послуги за оформлення , 

обмін документів , що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 



чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади, - не приймалось. 

2. Дане рішення довести до відома гр. Коконовського Любомира Івановича, 

жителя ________, вул. ________. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю 

за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та першого заступника міського 

голови Марію ЛУК'ЯНОВУ. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 


