
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  23 січня  2023 року                м. Баштанка                            № 20 - р 

 

Про виплату компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні 
послуги  Влаху Е.І., Вінтоняк М.В., 
Корольову М.В., Стахніку В.М., 
Сердюк Л.В.  за  січень 2023 року  
 

          Згідно з  пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання   рішення міської ради від 
20 грудня 2022 року №5 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2023 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 ВЛАХУ Едуарду Івановичу компенсацію за надання 
соціальних послуг за період з 01 січня  2023 року по 31 січня  2023 року в 
сумі 1210,67 грн. (одна тисяча двісті десять грн. 67 коп.) 

 

2. Виплатити ВІНТОНЯК Марії Василівні компенсацію за надання 
соціальних послуг за період з 01 січня  2023 року по 31 січня  2023 року в 
сумі 293,00 грн. (двісті дев’яносто три грн. 00 коп.) 

 

3. Виплатити КОРОЛЬОВУ Миколі Васильовичу компенсацію за 
надання соціальних послуг за період з 01 січня  2023 року по 31 січня  2023 

року в сумі 619,00 грн. (шістьсот дев’ятнадцять грн. 00 коп.) 
 

4. Виплатити СТАХНІКУ Володимиру Михайловичу компенсацію за 
надання соціальних послуг за період з 01 січня  2023 року по 31 січня  2023 

року в сумі 685,97 грн. (шістсот вісімдесят п’ять грн. 97 коп.) 
 

5. Виплатити СЕРДЮК Людмилі Василівні компенсацію за надання 
соціальних послуг за період з 01 грудня  2022 року по 31 січня  2023 року в 
сумі 4982,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят дві грн. 00 коп.) 

 



6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради     
забезпечити виплату заявникам виділених коштів із міської програми 
соціального захисту населення «Турбота» по КПКВК 0113160 « 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 
7790,64 грн. (сім  тисяч сімсот дев’яносто  грн. 64 коп.) 
 

 

Міський голова                                                           Олександр БЕРЕГОВИЙ 


