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Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному 
бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги 
військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в 
антитерористичній операції, та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних 
з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки 
для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського 
господарства, садівництва, городництва 
 

 

Керуючись статтею 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до обласної Програми соціальної підтримки 

ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, 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, та з метою забезпечення соціальної підтримки 

окремих категорій громадян:  
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1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги 

військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в 

антитерористичній операції, та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних 

з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки 

для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського 

господарства, садівництва, городництва (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 27 квітня 2016 року № 200 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на 

надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які 

беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ям 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням 

документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, 

садівництва, городництва», зареєстроване в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Запорізькій області 29 квітня 2016 року за № 9/1733. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
Голова Запорізької обласної 
державної адміністрації       К.І. Бриль 
 
 


