
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
26.09.2018 № 518 

 
 
Про доцільність надання 
фінансової допомоги  
 
 
 

Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», Порядком використання суми адміністративно-
господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для 
працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня                  
2007 року № 70, Інструкцією з надання фінансової допомоги на поворотній і 
безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-
господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за 
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, 
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 
06 вересня 2010 року № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України         
20 вересня 2010 року за № 954/18249, враховуючи протокол засідання 
регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області                            
від 05 вересня 2018 року № 4, з метою надання фінансової допомоги 
підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю 
Запорізької області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Визначити доцільним надання фінансової допомоги на безповоротній 
основі в сумі 2 900 000,00 (два мільйони дев’ятсот тисяч) гривень підприємству 
об’єднання громадян «Агропристань» Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів «ВЕЛІД» для технічного переоснащення виробництва  з метою 
створення 12 робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю згідно з 
висновком-пропозицією, що додається за умови, що підприємство розпочне 
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Тендерну процедуру не пізніше ніж через місяць від дати затвердження цього 
розпорядження. 
 

2.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
забезпечити в установленому порядку надання висновку-пропозиції щодо 
доцільності надання фінансової допомоги на безповоротній основі, зазначеного 
в пункті 1 цього розпорядження (додаток), Міністерству соціальної політики 
України, його копій – Фонду соціального захисту інвалідів, Запорізькому 
обласному відділенню соціального захисту інвалідів та підприємству 
об’єднання громадян «Агропристань» Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів «ВЕЛІД». 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Гугніна Е.А.  
 
 
 
 
Голова К. БРИЛЬ    
 
 
 


