
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
01.07.2015 № 238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 
дітей війни, на яких не поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
 
 
 

Керуючись статтею 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та відповідно до обласної Програми соціальної підтримки 

ветеранів війни, праці, дітей війни,  інвалідів, інших соціальних груп населення, 

що перебувають у складних життєвих обставинах  «Назустріч людям»  на 2015 

– 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 

2014 року № 28, з метою забезпечення санаторно-курортними путівками дітей 

війни, на яких не поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: 



 2

 

 1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками 

дітей війни, на яких не поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 25 червня 2013 року № 295 «Про затвердження 

Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей війни, на яких не 

поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», яке зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції Запорізької області 26 червня 2013 року за № 39/1622. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації, але не 

раніше дня його оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. 

 

 
 
Голова Запорізької обласної  
державної адміністрації                                Г. В. Самардак 
 
 
 
 


