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голови районної державної адміністрації
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Про надання адресної грошової допомоги батькам або законним
представникам дитини на оплату проїзду дітей Запорізького району
Запорізької області (без урахування дітей Біленьківської, Долинської,
Широківської об’єднаних територіальних громад), які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, на IV зміну до дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку «Меотіда» (Запорізька область, Приморський
район, с. Набережне) та у зворотному напрямку

Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на
виконання пункту 8.1.4 Комплексної районної програми з оздоровлення та
відпочинку дітей, сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на
2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької районної ради від
23.12.2016 № 6, зі змінами та доповненнями, Порядку надання адресної
грошової допомоги батькам або законним представникам дитини на оплату
проїзду дітей Запорізького району Запорізької області, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей», які направляються на оздоровлення у
позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку та у зворотному
напрямку, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від
24.05.2017 № 331, зареєстрований в Головному територіальному управлінні
юстиції у Запорізькій області від 30.05.2017 № 27/1823, враховуючи наказ
Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної
адміністрації від 27.07.2018 № 202 «Про примірний розподіл путівок на IV
зміну 2018 року до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок
коштів обласного бюджету»
ЗО БО В’Я ЗУ Ю :

1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
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29.08.2018) на оплату проїзду 12 дітей Запорізького району Запорізької області
(без урахування дітей Біленьківської, Долинської, Широківської об’єднаних
територіальних громад), які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда»
((Запорізька область, Приморський район, с. Набережне) та у зворотному
напрямку, по 200,00 грн. за проїзд кожної дитини, згідно додатку 1 (додається).
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації профінансувати головного
розпорядника коштів — управління соціального захисту населення
райдержадміністрації в межах асигнувань районного бюджету на 2018 рік,
передбачених по розділу КПКВКМБ 1813140 «Оздоровлення та відпочинок
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)» у сумі 2400 грн. 00 коп. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) на
адресну грошову допомогу на проїзд дітей.
3.

Контроль за виконанням даного розпорядження
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