
 

 

    

 

  
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 06 вересня 2021  року                     Баштанка                            № 199 - р   
 

 

Про виплату грошової компенсації 
на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на 
транспортне обслуговування, 
встановлення телефонів особам з 
інвалідністю I та  II групи за ІІ 
півріччя 2021 року 

 

          Згідно з  пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання обласної Програми  
«Безбар’єрна Миколаївщина» на період до 2023 року, затвердженої рішенням 
Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №23,  рішення міської ради 
від 23 грудня 2020 року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік»,  з о б о в’я з у ю: 

 

1. Виплатити з обласного бюджету грошову компенсацію на бензин, ремонт та 
технічне обслуговування автомобілів особам з інвалідністю за ІІ півріччя 2021 

року, а саме: 
 - особі 1  -200,0 грн. 
 - особі 2 – 200,0 грн. 
          - особі 3 -200,0 грн. 
          - особі 4– 200,0 грн. 
          - особі 5– 200,0 грн. 
          - особі 6 – 200,0 грн. 
          - особі 7– 200,0 грн. 
          - особі 8 -400,0 грн. 
 

 

  



 

 

2.  Виплатити з обласного бюджету грошову компенсацію на транспортне 
обслуговування особам з інвалідністю за ІІ півріччя 2021 року з розрахунку 
263,63 (двісті шістдесят три гривен шістдесят три копійки) гривен  кожному, а 
саме: 

- особі 1; 
- особі 2; 
- особі 3 

- особі 4; 
- особі 5; 
- особі 6; 
- особі 7; 
- особі 8; 
- особі 9; 
- особі 10 

- особі 11; 
- особі 12; 
- особі 13 

- особі 14; 
- особі 15; 
- особі 16; 
- особі 17. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради     
забезпечити виплату виділених коштів із місцевого бюджету по КПКВК 
0113171 «Інші субвенції з місцевого бюджету » (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю (грошова  компенсація на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення 
телефонів особам з інвалідністю 1 та 2 групи). 

 

 

 

 

         

  Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 


