
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
15.07.2019                  м. Запоріжжя                                  № 349 

 
 
Про затвердження розподілу 
обсягу субвенції на 2019 рік 
 

Керуючись частиною сьомою статті 108 Бюджетного кодексу України, 
статтею 6, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року  № 418-р 
«Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік» та п. 3 рішення 
обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі 
змінами та доповненнями), 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Виділити Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації, як головному розпоряднику коштів обласного 
бюджету,  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, на 2019 рік кошти 
загального фонду в обсязі 896 611 грн. (видатки розвитку). 
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2. Затвердити розподіл обсягу субвенції  з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 2019 рік бюджету Пологівського району  у 
сумі  896 611 грн. 

 
3. Голову районної державної адміністрації забезпечити внесення змін 

до місцевого бюджету з метою розподілу обсягу зазначеної субвенції. 
 
4. Департамент фінансів обласної державної адміністрації провести 

уточнення розпису доходів і асигнувань обласного бюджету для фінансування 
зазначеної субвенції. 

 
5. Винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Тимчасово виконувач 
обов'язків голови                                                                  Е. СЛЕПЯН 
 
 
 
 
 
 


