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5. Оц[ію оФоггі.вності біаmтнот програNи з. крит®ріяни:

5.1 -Вukоюння бнТтнЫ проера..u з. н.пря\ешu вIIюрuст.ння б~нш юііIтIв-:

#жн`Lв#m+'#ЪВуТmТ#?
в|m, ос|6 э |іеапu]нlело внаспuіоX Еі|m в

АФганіd"ітанетериторПiнш"докр).
кіmюсть чпенiв с.мой війсьхоооелуфів.

*=т-п-ф:,#буL=#Ёю-.
уuелкiв бойових дй та осіе э
iнвщнісmо внаелiдоt вiйни. яхі брa" учaсгь

З;Ё##д#i=аТспПс~,
кігЕdсгь dьіей, чf`е" mнх за"нуі" пuі час
уч8ст| в ан"юророmmlй елерацLП, сwюрацП
Об'сдmн..х сиfі. яюm. буд® надаt.а догю`юm,

кLлыість громадян, що отр..мають мmріапьну

югфdсm. ішіюt nетегорф гро`іэАянt що

Бль.dстъ дhъй ® iноагіiдністю, дhй - елрh'.

дгюй, поэбавпеmоt бmкiвсьюго піkпува"я,

дhй э оопвmдhtих то малоэеб.з"оm
k.гфс|сть ос|6 э iюап`uінiф ®ага.іьнсні)
эа>оорюЕіаm+я та ос|б э iгqэаііЩнiсііо з

ф ode э інваmнісп.ю онаелд" друтот свгтоеот
війни. осіб э iнваmністю внасп`Lдск вIй" в
АФі.анісm..і та ю територгі інuмх Аоржае) .

dлtl®сггь члонів сіюй війеюmп`mчiіі.
эогфпих ю тер.поріп росп)блію. АФгані®®н,
)г+асmоdв бойові" дiй тч осjб э

(нваііщнiспо внаспuіок вій". якi брал.. ішN*ь

в ен"Ьрориmнній опoрацгi, олоращГі
кimmсmь с.юй, члем яхі" эа"ну" nh час
)г+асті в ан"торор.юги`.н|й опoрф, о"эрацiT

відсаггок охогu`ення патрю~ дhй э
|неалiді.|стю, дТюЯ - сирh. дheй, по3бав~
баггыtiвсьюю пimуванm, д`m э багmдmm

відсоток оаэппення пu]трюю.о ветеранiв віmи
()г+ес"Ьв Оойових дiй та осiб э iнваmдністю
вmапuсNt другот свпсвот вLй", осЮ а
(нвагіанісmо внaсгdдох вLйни в АФганісmні та
відоaггок охогuюн.tя членiв сi`юй
Еі1йсьхоооспужбовцЬ. зап6мх на торmэрТГ

росп`елim АФгвt,L~. що отримунm, понс,ю.
еЩоотоtt охогvіоння учас"кiв бойовm дiй то
осi6 э iнваі`|дніспо вюс.гtu`ск війни. m брвг"

гIасm в он"торороm"нiй опoраціп. сmрщп
Ефсогок охогuюн.tя сLмой, чпони яю" эагинуі"
ііЩ час )г.аст1 в ан"торористmiй оnорщ1,

оераднiй роэмір доло`ю" m qдну ди"ну
(елрсггу. 8 6аг"hноT родmи, особу э
сераднiй ро3мiр деломсп. m одну ocoGy э
вiйmA ()г+"+ьm бойові" дій та сN»б)г э

інвалhнiсmо вн"L4ск др)mт свгтmт в|й".
особу э iюаfіiАm:тіо в.+вапhОк е|йні. в
Афгаmстані тa на торитортТ Lніш" дор") .
гF'н_

®реді.|й рсвьіір дсvюмоги на чпена сіW7

війmвоелухф+я. эа"блоіtі на теріmрп
сераднiй розмiр допомо" ..а учасн.m бойовm
д(й те ооо6у э і.mгіiдt.іст`о Еш"Lдо[ t]iйни. які

брал.. )геастъ в онмтерор.ю"чнiй опооeцП.

серодн]й розм|р допо`ю" m qдн)і с|wю. чm"
Fq®Т эагmуіти пtд ч8с учml в

серадm Fm.iр допоюпо на адною
сооацнiй pcomp дсwюмсги ..о адt.огіэ

сорqаm роэмір натурегd,гют

П.іьх|ф вюопіm4х гN}Fесапанф. якю. 6уде

эворюю ві"ушенюt поросепенtдв.

надоння матфіафнот
грончян. яю" буд® нздаі.а

аадmлених звэрі.ень громадян

догk~ m одну особу для оФорь.пaніtя

fq- буде

однорЕ"у граu.ову догюмагу для

эа огрю.ання.. одноооэовоТ
ГРОШОВОТдОГЮ.Юmд/1ЯОФОРwЮННЯПРаm

ОдНОР83ОЕЮТ ГРОШОЕЮТ дОПОМОГи дЛЯ
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5.4-Е\штнняпоюэнuЛ®бюдэютноТпро®р..uIюрI.вI+яIюЬгIоюзнuП-ипоп"ыТроЧ-:

№з/п

'тис. п)н.\tl|дХmОКИ..Iф. .|.НЯ~вu)с-'
п®,,®роднIй рb`зоголь".сгюьNNя

поdзниmВидаm.(иадаN|k"здитиі

зmNj' plI

цеф'L.~ .

dnнJ)43504.531

' рфо.I4Э504,531

а,г"ъ"нdmнJ) сп.чфьиIяdьоNJ1
45 774.62З 1

I

р"ю
і 43 774.е23

з,гфьг'Iad5,218

I

пюпu\и\.пдіIп.й,оЕеюЕ65Тii 5ББББiеБЕ;,ж=ж#ждо-т_-=осое.ют.I.uз.®р,юнт\Iu,п.ц[пьо.отдовю-оа*I,с®цI.пьнuхоюсгI}п.', ,-_.,.

22 ВОТ.91В

22 907.91
. 8

2.7б9.JО2

•,

2.7б9.tа2

сmLuфmadьоNJ)

&О0О

рфN
I

5,zl8

8.ОЮіПокаэни"затtmdькmосiб'

з інваіtщм;гіо 3агельногоэахZюрюоамятаосюзiнвагіцNістнээдитинстtю,ОСіБьLпЕ'»гпt,_и

-' .L .-. .- ' ' -. . .інваmн]сrнэвmслhоквiй",якібраі"учжТьван"терорис"чнiйоп®раф,оIіеваuПЫЕшнанжсіm,ОС|Бdпьхiстъ.й

сLь.е , члегіи яіа.х за"нули пЦ часучаст|ваNтитерорис"чн|йопераціТ,оіюmШа5'Ші аі ихсm.ОСlБкіпькmзеeDноньгЕюііаL4яіі.ОаБ

З2 785.ОО

4 768 00

о40о800000

З2 785.00

ЗО 117 00

ЗО 117 00

®1

ъ.1

4 768 00

5 48О.00

5 480`00

149

14.924

86.00
8 17З.ОО

2.4

в4.00

8 00О.ОО

86,оо
8173 00
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дhей, поэбавпе"х батькіьсьюго
піmуваню, дhъй э бf]гатоАг"их та

6ойових М та оdб э |нвалфнiстю Еін"uох
другот соhовот вій", оdб э iнвал`Uінф
внаелЩок вiЯ" в Афган.іст8мl та на
эагі.блих иа торьmэрП Респ`блi"
понсію, ОСIБ

д.ітей, позбавлених батt,Ьвсьюго
п|хлуе8нNя, АГгей э багатодmих та

Nmорiапьну допоиогу за особис"Lіи

гронадян, що

інвафmmо внЕн".u`ок вiйни, які брaли

участь о ан"т®рорис"чМ огюраціі.

оп®раф Об`сдна"х сил, яmм будо надаm
учост| в антиторорис"чнiй операф,
операф Обіеднаних сил, я"Lі буде надана
бойових д|й та осЮ э інвалфн|елIо енаслiАок
другоі свhовот вій", оdб э |нваі`umстю

фаспiАок оій" в АФганЫні та на
эа"бгіих на теритоф Релублim
Афгаиiстан, що отриі.ують понс.ю, ях"

сор"нiй розіАiр допоі[о" на одну
нkmо. грн

(елроту, э багатодhт+от родини, особу э

вmрана вtйни (уч"ию бойових дIjі та
особу э інвалфNісmо вюс,mоk друют
соh®вот війн», осооу э iнвапiАнiстю
енаслiАох війни в Афгeнiст"i та на
бойових дiй та особу э |нваіі.U`нiстю

внаспhок вій", яШ браt" учжгь в

антImрооиелfіI" операцLТ, опораф
на"х сm, ГРН.
гроуаАяниNа эа особисп" 3в®рн®нияи
сораднiil

рознiр допочо" на одного

в|йсьюеоелужбовця, эа"блого на
чпоііи яюТ эа"нугtи m час уч8сті в

онтюерорис"чнiй огюращТ, опораф
Ецдооток задоЕюл®них звериень гроNодян,

вiйсьювослужбовщв, эаmблих на торіпорii
респубЛ" АФганkmн, що отричуюгь

та оd6 э iнвалuнiспо енаслhок вiйнн, ях|
бра" учость в ан"терорис"чній
iнвапіді.iстіо. дhей -сиргт, дhъй,

позбавпених Gатьіdвсьюго пiклування.
Аhвй э бапzтqдm+их тe малозабс®почених

вЩсоток охоmоиня п.щтриі.юю оdб э
війни (учасних]в бойо"х д|й та оdб э
iнвалumстіо внас[іuох другоТ соhоЕюТ

в|й", оd6 з |нвалhнiстіо внаелhок війни .
АФганkmн| та на теріmрП .Lнших д®ржао),
за"Nупи niA чm участі в

ЗапорЬіоm, я"м вmлочуеться

16 797,ОО

-рi-ого
вЩсотох охопло"я

ш- зело

фоuадяI,' яmuбуд. надана

розщ доI,о||о"
эадоволоних зеернонь

~ ософ

6удо надана натурельна Аопоюга

Аопоно" на
dдсaтокэадофен" эв.рнфь ынуuі®мх

~ово,догюю®...дgпя.ре.,ро"н,
6Iп.я.-, t.оэб.втнu\. в.тырюьюпIіпу..нщ.особ.\.з"`.uетр

одноразовот грошовот допоію" для

однораоов)і гроuіову доііоіIіогу АIія

ы впаелостl

дЬлоцогі. на одну особу діія оФоршіення

от®и.іанняL. однаразовот гроuіавот

догюііо" для оФоршіОння праь®

5.5 -Вu"®ння I.ювсггIщlйI\uх (пр-I®) tіро"ч.:
' 1.

код1

по"иN"2
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, ,Фlmнсув,um

про®гv(пр®гр.-),

Im N, эвh"й
1.р1од зуркуt-юN "lн,

вNюн,Nо э,
зеmm г,®р1од

з

вф"mе-о.,
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Б

хх

хх
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х
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ііо спфьногозаIіозіічелнядо аюажg.v
інші дхеDала
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5.1 -Ст..I ФIн.нсовсЛ дuсцuпгIlнu":
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х
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х
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х
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юріIеI.остIбюaОттIыпроер.\I
роапiзащя програNи дсюволила ствари" уі.ови для надення я.Бсн].х софпьних поспуг. гіаI]ищи" рівоNь соцiагtьною эахюу U-лоэоб®зmеNих то нфрац"mих гроі.адянuешканф чiсm,:

®о.еоетротвuхн\спідн.б.одттIмлпроФ..мI

в.о. нвчвтIьI.uка упре.вI"ня соLuвльюво захіюту

нвс»тння вьгюфьют іюьют раііи

'.в озьо"
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