
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26.02.2015р. м. Бурштин № 33

Про склад комісії з питань 
розрахунків обсягів компенсацій 
витрат автомобільним транспортом 
загального користування

В зв’язку з передачею повноважень до відділу соціального захисту 
населення та відповідно до розподілу функціональних обов’язків:

1. Затвердити склад комісії з питань розрахунків обсягів компенсації 
витрат автомобільним транспортом загального користування 
(додаток 1) та робочої групи з проведення моніторингу перевезення 
автомобільним транспортом пільгових категорій пасажирів та обстеження 
пасажиропотоку кількості безплатного перевезення пасажирів і платних 
пасажирів( додаток 2).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови Марію Козар.

Міський голова



СКЛАД КОМІСІЇ

Додаток 1 
розпорядження 
міської ради 
Від 26.02.2015р № 33

З питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним 
транспортом загального користування.

Козар Марія заступник міського голови, голова комісії;
Степанівна

Коцур Світлана 
Богданівна

Стецюк Світлана 
Г енадіївна

начальник відділу соціального захисту 
населення заступник голови комісії;

завідувач сектору з координації суб’єктів, що 
надають соціальні послуги, пільги, компенсації;

Члени комісії:

Петровська 
Ольга Іванівна

начальник фінансового відділу міської ради;

Магомета 
Галина Іванівна

завідувач сектору бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності та соціальних виплат відділу 
соціального захисту населення міської ради;

4г

Данилюк
Володимир Дмитрович начальник юридичного відділу міської ради;

Бандура завідувач сектору житлово-комунального
Ірина Ігорівна господарства і обліку комунального майна

Заступник міського голови Володимир Гулик



Додаток 2 
розпорядження 
міської ради 
Від 26.02.2015р № 33

Склад
Робочої робочої групи з проведення моніторингу перевезення 

автомобільним транспортом пільгових категорій пасажирів та обстеження 
пасажиропотоку кількості безплатного перевезення пасажирів і платних 
пасажирів

Матіїшин заступник начальника відділу соціального
Ганна Володимирівна захисту населення міської ради

керівник робочої групи;

Члени робочої групи

Коваль
Наталія Степанівна

Пергельський 
Андрій Петрович

Дронь
Надія Дмитрівна

Дулик
Ігор Остапович 

Попович
Володимир Петрович 

Якимів
Мар’яна Ярославівна

спеціаліст першої категорії сектору з координації 
суб’єктів,що надають соціальні послуги, пільги, 
компенсації відділу соціального захисту населення 
міської ради;

головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

спеціаліст першої категорії сектору виплат
соціальних допомог, субсидій, пільг
відділу соціального захисту населення міської ради;

представник організації спілки ветеранів 
Афганістану

заступник голови спілки Чорнобиль

завідувач сектору, призначення соціальних допомог 
і субсидій відділу соціального захисту населення 
Бурштинської міської ради

Маршрути: Бурштин-Івано-Франківськ - 1,2


