
 

 

 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Н А К А З 

1 березня 2019 року                                                                                         № 35 

 

 

Зареєстровано у Головному територіальному 

управлінні юстиції в Одеській області 06 березня 

2019 року за № 29/1504 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 5, підпункту 11 пункту 10 Положення 

про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 74/А-2017, обласної 

комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням 

Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII (зі змінами), з метою 

удосконалення механізму призначення та надання одноразової грошової 

допомоги окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на 

рівні держави та області  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до Порядку надання одноразової грошової допомоги 

окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави 

та області, затвердженого наказом Департаменту соціальної та сімейної політики 

Одеської обласної державної адміністрації від 31 січня                                                              

Про внесення змін до  

Порядку надання 

одноразової грошової 

допомоги окремим 

категоріям громадян, які 

найменш соціально захищені 

на рівні держави та області 
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2019 року № 16, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні 

юстиції в Одеській області 07 лютого 2019 року за № 14/1489, такі зміни: 

 

1) абзац другий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: 

«заявник» - особа з числа ветеранів війни, учасників війни, дітей війни, 

інших категорій громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та 

області, чий середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу у 

кварталі, що передує місяцю звернення, не перевищує 2500 гривень;»; 

 

2) у пункті 2 розділу ІІ та підпункті 3 пункту 3 цього розділу слова «за 

формами, наведеними» замінити словами «за однією із форм, наведених»; 

 

3) пункт 4 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«4. Протягом 15 календарних днів з дня звернення заявника Департамент 

направляє у разі необхідності запити до відповідних органів влади, організацій, 

установ, формує справу заявника та подає її на розгляд обласної координаційної ради 

з питань соціальної підтримки населення (далі – Рада).»; 

 

4) у пункті 6 розділу ІІ після слів «цього Порядку» доповнити словами 

«визначається Радою та»; 

 

5) у пункті 2 розділу III слова «головного розпорядника коштів» замінити 

словом «Департаменту». 

 

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

Директор Департаменту                                                                     Л.В. Коваленко 


