
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

24 березня 2021 року                       м. Бережани                              № 78-р 

 

Про вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням та виплатою 

громадянам окремих видів соціальних 

виплат 

 

Керуючись ст. 12,  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та 

за певними категоріями захворювань», від 14.02.2007 року  № 228 «Про  

порядок виплати та розміри  грошових компенсацій на бензин, ремонт і 

технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування», від 

28 жовтня  2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі  трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни» та з метою ефективної організації діяльності у сфері  соціального 

захисту населення, на виконання обласної програми «Ветеран на 2020-2024 

роки», затвердженої  рішенням сесії Тернопільської обласної ради № 1506 від 

28.11.2019 року, «Обласної програми підтримки осіб, які брали   участь в АТО, 

операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення АТО 

та операції  Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної  Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням 

Тернопільської обласної ради № 1507 від 28.11.2019 року,  

 

1. Призначити головного спеціаліста – інспектора праці міської ради 

Щербаня Павла Зіновійовича відповідальним за організацію призначення та 

виплати   пільговим категоріям громадян: 

- грошових компенсацій на бензин, ремонт і  технічне  обслуговування  

автомобілів; 

-  щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ОУН-

УПА; 

- щомісячної допомоги сім’ям загиблих в Афганістані; 



- щомісячної допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які брали                  

безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил,   

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах                      

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил у період її проведення, та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або            

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил забезпеченні її проведення, а також   членам сімей 

Героїв Небесної Сотні; 

-  пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

-  безоплатного   поховання померлих  (загиблих) осіб,  які мають особливі 

заслуги та особливі трудові   заслуги   перед  Батьківщиною,  учасників  

бойових  дій, постраждалих  учасників  Революції  Гідності і осіб з інвалідністю  

внаслідок війни; 

- виплати на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги 

пільговим категоріям громадян. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого      

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

 
 

Міський голова                                       Ростислав БОРТНИК 


