
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  10 червня  2022 р.                           Баштанка                            №  90 -р 

 

Про виплату компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 
особі 1, особі 2, особі 3, особі 4, особі 
5, особі 6, особі 7, особі 8  за  травень 
2022 року  
 

Згідно з  пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання   рішення міської ради від 
23 грудня 2021 року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2022 рік» та рішення міської ради від 07 жовтня 2021 року №3 

«Про затвердження  міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2025 року,  з о б о в’я з у ю: 

 

1. Виплатити особі 1 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01 травня  2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 595,67 грн. ( п’ятсот 
дев’яносто п’ять  грн. 67 коп.) 

 

2. Виплатити особі 2 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01 травня 2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 2393,0 грн. (дві тисячі 
триста дев’яносто три   грн.) 

 

3. Виплатити особі 3 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01травня  2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 559,67 грн. (п’ятсот 
п’ятдесят дев’ять грн. 67 коп.) 

 

4. Виплатити особі 4 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01травня  2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 1843,00 грн. (одна тисяча 
вісімсот сорок три  грн. 00 коп.) 

 

5. Виплатити особі 5 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01травня  2022 року по 31 травня  2022 року в сумі 525,67 грн. ( п’ятсот 
двадцять п’ять  грн. 67 коп.) 

 



6. Виплатити особі 6 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01 травня  2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 1210,67 грн. (одна 
тисяча двісті десять грн. 67 коп.) 

 

7. Виплатити особі 7 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01 травня  2022 року по 31 травня 2022 року в сумі 901,33 грн. (дев’ятсот 
одна грн. 33 коп.) 

 

8. Виплатити особі 8 компенсацію за надання соціальних послуг за період 
з 01травня  2022 року по 31 травня  2022 року в сумі 754,32 грн. (сімсот  
п’ятдесят чотири грн. 32 коп.) 

 

9. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради     
забезпечити виплату заявникам виділених коштів із міської програми 
соціального захисту населення «Турбота» по КТКВК 3160 « Надання 
соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на загальну суму 
8783,33 грн. (вісім тисяч сімсот вісімдесят три  грн. 33 коп.) 
 

 

Міський голова                                                        Олександр БЕРЕГОВИЙ 


