
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

22 грудня 2022 року м. Бережани №310-р 

 

Про виплату компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі за період листопад 2022 року 

 

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

Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 

року № 1074 «Про внесення змін до Порядку подання та оформлення 

документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», 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 17 грудня 2021 року №534 «Про бюджету 

Бережанської територіальної громади на 2022 рік»: 

 

1. Провести виплату за листопад 2022 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 5996,17 (п’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто шість гривень 17 коп.) гривень: 

1 
Гайдар Володимир Петрович, житель м. Бережани, вул. 

Підлісна, 8 
5,33 грн. 

2 Недільський Володимир Степанович, житель с. Підлісне 605,50 грн. 

3 Савчук Михайло Григорович, житель с. Надрічне 1889,67 грн. 

4 Залипська Руслана Андріївна, жителька с. Гиновичі 1743,00 грн. 

5 
Сенишин Микола Степанович, житель м. Бережани, вул. 

Мічуріна, 56 
9,67 грн. 

6 
Сухінська Оксана Петрівна, жителька м. Бережани, вул. 

Валова, 17 
1743,00 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. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


