
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
24 травня 2021 року                       м. Бережани                                  № 125 -р 

 

Про виплату компенсації фізичним 

особам,  які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі за 

період січень – березень  2021 року 

 

Відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини 1 статті 89 Бюджетного 

Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 

року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», 

постанови Кабінету Міністрів України № 558 від 29 квітня 2004 року «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги (із змінами та доповненнями), рішення сесії 

Бережанської міської ради від 31 березня 2021 року №204 «Про внесення змін 

до бюджету Бережанської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи 

лист Відділу соціального забезпечення №1 Управління соціального захисту 

населення Тернопільської РДА вх. номер 1224/03-04 від 29.04.2021 року, 

керуючись ст. 12 та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

1. Провести виплату за січень – березень 2021 року компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  на 

території Бережанської територіальної громади по КПКВ 3160 «Надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» за 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 8172,00 (вісім тисяч сто сім 

десять дві гривні 00 коп.) гривень : 

 

1 Петрук Алла Михайлівна, жителька ________, вул. 

________ 
5 ____ грн 

2 Ференц Тарас Михайлович, житель ________, вул. 

________ 
____ грн 

3 Бурштинський Орест Михайлович, житель ________, 

вул. ________ 
____ грн 



4 Абрамович Наталія Йосифівна, жителька ________, 

вул. ________ 
____ грн 

5 Пришляк Ольга Миколаївна, жителька ________, вул. 

________ 
____ грн 

6 Польник Галина Степанівна, жителька ________ ____ грн 

7 Соловій Богдан Орестович, житель ________ ____ грн 

8 Білик Оксана Василівна, жителька ________ ____ грн 

9 Ворона Мирослава Євгенівна, жителька ________ ____ грн 

 

2. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради перерахувати 

кошти загального фонду бюджету згідно бюджетних призначень для 

головного розпорядника коштів – Бережанська міська рада. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради виплатити вказаним громадян згідно переліку. 

 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Лук’янову М.М. 

 

 

 

    Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 


