
 
 

 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
 
від 

 
04.02. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
57 

 
 
 
 
Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  
для надання грошової допомоги 
 
 

Керуючись ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 18 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Регламентом використання коштів 
резервного фонду обласного бюджету, затвердженим розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 29.03.2010 № 85, на підставі рішення 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації, оформленого протоколом від 04.02.2021 № 4, 
з метою виконання першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка виникла 03.02.2021 в будівлі 
комунального некомерційного підприємства «Обласна інфекційна клінічна 
лікарня» Запорізької обласної ради (розташована за адресою: бульвар 
Гвардійський, 142,  м. Запоріжжя),  
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

 
1. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів Департамент 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

2. Виділити кошти із резервного фонду обласного бюджету Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0818751 
«Допомога населенню, що постраждало внаслідок  надзвичайної ситуації  або 
стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»  
в розмірі 200,0 тис. грн на першочергові (невідкладні) заходи з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка виникла 
03.02.2021 в будівлі комунального некомерційного підприємства «Обласна 
інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (розташована за 
адресою: бульвар Гвардійський, 142, м. Запоріжжя), а саме для виплати 
одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих осіб у розмірі 50,0 тис. грн на 
кожного загиблого. 
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3. Департамент фінансів облдержадміністрації: 
1) внести зміни до розпису обласного бюджету; 
 
2) перерахувати зазначені в пункті 2 цього розпорядження кошти 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
4. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації:  
1) забезпечити виплату одноразової грошової допомоги на підставі 

особистої письмової заяви одного з членів сім’ї особи, загиблої під час 
надзвичайної ситуації техногенного характеру, зазначеної в пункті 2 цього 
розпорядження, копії документа, що посвідчує особу громадянина України, 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, документів, що 
підтверджують родинні стосунки, та свідоцтва про смерть загиблої особи; 

2) надавати щомісяця до 01 числа до Департаменту фінансів 
облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації звіти щодо використання коштів відповідно до переліку 
першочергових заходів.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною.  

 
 
 
Голова                   Олександр СТАРУХ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


