
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
26 травня 2021 року                      м. Бережани                                  № 126 - р 

 

Про виплату компенсації фізичним 

особам,  які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній 

основі за квітень 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», 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 95 від 

25.05.2021 року, керуючись ст. 12 та ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

1. Провести виплату за квітень 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 18962,32 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят дві 

гривні 32 коп.) гривень : 

 

1 Болюх Наталія Іванівна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

2 Лесів Микола Іванович, житель ________, вул. 

________ 

____ 

3 Федоренко Людмила Ігорівна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

4 Лещук Олександра Володимирівна, жителька ________ ____ 



5 Курок Надія Ігорівна, жителька ________ ____ 

6 Прелуцька Галина Ігорівна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

7 Бордюх Мирослава Володимирівна, жителька 

________, вул. ________ 

____ 

8 Бас Петро Михайлович, житель ________, вул. 

________ 

____ 

9 Мигаль Степан Миколайович, житель ________, вул. 

________ 

____ 

10 Бабич Світлана Анатоліївна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

11 Дубляниця Марія Василівна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

12 Андріїв Уляна Теодозіївна, жителька ________, вул. 

________ 

____ 

13 Іваницька Лариса Олександрівна, жителька  

________, вул. ________ 

____ 

14 Колісник Світлана Іванівна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

15 Глубіш Наталія Володимирівна, жителька  ________, 

вул. ________ 

____ 

16 Легета Надія Миколаївна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

17 Шинклярська Галина Петрівна, жителька ________ ____ 

18 Вархоляк Ігор Степанович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 

19 Гавран – Маркович Петро Андрійович, житель  

________, вул. ________ 

____ 

20 Ковальова Ірина Василівна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

21 Скрипник Тарас Ігорович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 

22 Шевців Володимир Михайлович, житель  ________, 

вул. ________ 

____ 

23 Плескун Віталій Михайлович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 

24 Михайлишин Василь Миколайович, житель  ________, 

вул. ________ 

____ 

25 Рижевська Віра Степанівна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

26 Музичка Віталій Ігорович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 

27 Било Роман Зорянович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 



28 Галушка Світлана Володимирівна, жителька ________ ____ 

29 Рапіцька Наталія Тадеївна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

30 Подуфала Дарія Василівна, жителька ________ ____ 

31 Галаса Ольга Богданівна, жителька ________ ____ 

32 Басара Михайло Петрович, житель ________ ____ 

33 Карпишин Галина Михайлівна, жителька ________ ____ 

34 Гиса Марія Григорівна, жителька ________ ____ 

35 Дарморіс Олександра Ярославівна, жителька ________ ____ 

36 Безкоровайна Наталя Володимирівна, жителька 

________ 

____ 

37 Клачок Марія Володимирівна, жителька ________ ____ 

38 Гузовата Любов Михайлівна, жителька ________ ____ 

39 Петрук Алла Михайлівна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

40 Ференц Тарас Михайлович, житель  ________, вул. 

________ 

____ 

41 Бурштинський Орест Михайлович, житель  ________, 

вул. ________ 

____ 

42 Абрамович Наталія Йосифівна, жителька  ________, 

вул. ________ 

____ 

43 Пришляк Ольга Миколаївна, жителька  ________, вул. 

________ 

____ 

44 Польник Галина Степанівна, жителька ________ ____ 

45 Соловій Богдан Орестович, житель ________ ____ 

46 Білик Оксана Василівна, жителька ________ ____ 

47 Ворона Мирослава Євгенівна, жителька ________ ____ 

 

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 залишаю за собою. 

 

 

    Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 
 


