
  
 

    ДНIПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

Н А К А З 
 

___________ 2020                          м. Дніпро                            № ____________ 

 

 

Про затвердження форм документів, що подаються для проведення  конкурсу з 

визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю, на виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету на 2020 рік 

 

Керуючись Порядком використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з 

інвалідністю для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) за 

результатами конкурсу, який проводиться на території Дніпропетровської 

області, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від ___ _________ 2020 року № Р-____/0/3-20,            

зареєстрованим в Південно-Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) ___ ________ 2020 року за № ____/_____, з 

метою здійснення  фінансової  підтримки програм (проєктів, заходів), 

розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу з визначення 

програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю, на виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з  

обласного бюджету на 2020 рік, що додається. 



 

2. Затвердити форму заяви про участь у конкурсі з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету 

на 2020 рік, що додається. 

 

3. Затвердити форму опису програми (проєкту, заходу), необхідних для 

виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка на 2020 рік, що 

додається. 

 

4. Затвердити форму кошторису витрат, необхідних для реалізації програм 

(проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, 

яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році, що 

додається. 

 

5. Заступнику директора департаменту – начальнику управління 

фінансового забезпечення та виконання соціальних програм департаменту 

соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації (Аверкіну М.В.) забезпечити подання в установленому порядку 

цього наказу на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 

заступника директора департаменту соціального захисту населення 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації – начальника управління 

фінансового забезпечення та виконання соціальних програм Аверкіна М.В., 

контроль залишаю за собою.  

 

Директор департаменту                      Олена КРИШЕНЬ 



 

 

ЗАВІЗУВАЛИ: 
 

Заступник директора департаменту 
 

 Юрій ПЕТРЕНКО 

Заступник директора департаменту – 
начальник управління фінансового 
забезпечення та виконання соціальних 
програм 
 

  
 
 
Михайло АВЕРКІН 

Заступник начальника управління з 
питань соціального захисту 
постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій – начальник відділу з питань 
внутрішньо переміщених осіб  
 

  
 
 
 
Тетяна ЛАХНОВА 

Заступник начальника управління 
персоналу, діловодства та контролю – 
начальник відділу організаційно-
кадрового забезпечення та роботи із 
зверненнями громадян 
 

  
 
 
 
Інна ГРИГОРЖЕВСЬКА 

Заступник начальника управління 
фінансового забезпечення та виконання 
соціальних програм – начальник 
планово-фінансового відділу 
 

  
 
 
Світлана КУЗЕМА 

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу дотримання законодавства 
управління фінансового забезпечення 
та виконання соціальних програм  
 

  
 
 
Анастасія ВОЛОШИНА 

Виконавець: 
Головний спеціаліст планово-
фінансового відділу управління 
фінансового забезпечення та виконання 
соціальних програм 

  
 
 
 
Анна ШАРІВСЬКА 

 

 


