
 

 
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

Н А К А З 
 
 
 

 
01 лютого 2016 р. м. Запоріжжя  №  11    
 
Про заходи, пов’язані з наданням 
фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів  
 
 

Керуючись підпунктом 12 пункту 10 Положення про Департамент 
соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 24 грудня 2012 року № 639, відповідно до наказу 
Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної 
адміністрації від 09 квітня 2015 року № 55 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на надання 
фінансової підтримки обласним громадським організаціям, що об’єднують 
громадян, які потребують соціальної підтримки», зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14 квітня 2015 року 
за № 13/1677,  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Установити строк подання заяв обласними громадськими 
організаціями інвалідів і ветеранів з 15 по 19 лютого 2016 року включно для 
отримання фінансової підтримки з обласного бюджету у 2016 році.  

 
2. Затвердити склад комісії з питань надання фінансової підтримки 

обласним громадським організаціям, що об’єднують громадян, які потребують 
соціальної підтримки (додається). 

 
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 наказу Департаменту 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації 
від 28 квітня 2015 року № 62. 
 
 
Директор Департаменту        І.В. Мещан 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

       
наказ Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації 

    
       __________________№_________ 
 

СКЛАД 
комісії з питань надання фінансової підтримки обласним громадським 

організаціям, що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки 
 
 

Рябак  
Галина Миколаївна 

заступник директора Департаменту – начальник 
управління економіки та фінансів, голова комісії 
 

Герасименко  
Вікторія Володимирівна 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту, 
заступник голови комісії 
 

Божкова  
Ольга Федорівна 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
бухгалтерського обліку та звітності Департаменту, 
секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Бурдаш  
Наталія Михайлівна 

заступник начальника управління економіки та 
фінансів – начальник відділу фінансів та 
економічного аналізу Департаменту 
 

Дем’яненко  
Євген Миколайович 

член постійної комісії з питань соціальної 
політики і праці Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
 

Заболотна  
Наталія Олександрівна 

голова Громадської ради при Запорізькій обласній 
державній адміністрації (за згодою) 
 

Плечун 
Олена Миколаївна 

голова Комітету з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, ветеранів, 
пенсіонерів та людей з особливими потребами 
Громадської ради при Запорізькій обласній 
державній адміністрації (за згодою) 
 

Качалов 
Юрій Анатолійович 

член Комітету з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, ветеранів, 
пенсіонерів та людей з особливими потребами 
Громадської ради при Запорізькій обласній 
державній адміністрації (за згодою) 
 

Остапенко 
Наталія Вікторівна 
 
 

відповідальний секретар обласної координаційної 
ради громадських об’єднань та організацій по 
роботі з громадянами, які потребують соціальної 
підтримки (за згодою) 
 

 
Заступник начальника відділу кадрової роботи, 
діловодства та контролю управління 
економіки та фінансів Департаменту     Л.І. Левченко 


	ЗАТВЕРДЖЕНО

