
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
26 квітня 2021 року                       м. Бережани                                      № 103-р 

 

Про виділення коштів особам з 

інвалідністю для виплати 

грошових компенсацій на бензин, 

ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне 

обслуговування за перше півріччя 

2021 року 

 
Розглянувши подані заяви громадян Бережанської міської територіальної 

громади від 21 квітня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.02.2007 року № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових 

компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування», враховуючи 

рішення сесії Бережанської міської ради №136 від 25.02.2021 року «Про 

внесення змін до бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

2021 рік», керуючись статтею 12 та статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

1.  Надати особам з інвалідністю грошову компенсацію за перше півріччя 2021 

року на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів по КПКВ 3171 

«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» 

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 778,36 грн. по 194,59 грн. 

(сто дев’яносто чотири гривні 59 копійок) кожному: 

 

1.1 Іванів Василь Степанович, житель ________, вул. 

________ 

194,59 грн. 

1.2 Жук Віра Петрівна, жителька ________, вул. ________ 194,59 грн. 

1.3 Сабало Ольга Орестівна, жителька ________, вул. 

________ 

194,59 грн. 

1.4 Янчинський Ярослав Михайлович, житель ________, 

вул. ________ 

194,59 грн. 

 



2. Надати  особам з інвалідністю грошову компенсацію за перше півріччя 2021 

року на транспортне обслуговування  по КПКВ 3171 «Компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» по КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» в сумі 2052,0 грн. по 256,50 грн. (двісті п’ятдесят 

шість гривень 50 копійок)  кожному: 

 

2.1. Петришин Інна Володимирівна, жителька ________, 

вул. ________ 
5 256,50 грн. 

2.2. Концевич Василь Теофілович, житель ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

2.3. Бридун Світлана Іванівна, жителька ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

2.4. Ярема Оксана Євгенівна, жителька ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

2.5. Кардаш Василь Михайлович, житель ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

2.6. Майчук Богдан Михайлович, житель ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

2.7. Кузьків Володимир Ігорович, житель ________ 256,50 грн. 

2.8. Чабан Ярослава Теодорівна, жителька ________, вул. 

________ 

256,50 грн. 

 

3. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради перерахувати кошти 

загального фонду бюджету згідно бюджетних призначень та помісячного 

розподілу коштів для головного розпорядника коштів – Бережанська міська 

рада. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської 

ради виплатити вказаним категоріям громадян згідно переліку, при 

необхідності оплатити послуги поштового зв’язку щодо пересилання та 

виплати зазначеним особам визначеної суми коштів. 

 

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Лук’янову М.М. 

 

 

    Міський голова                     Ростислав БОРТНИК 


