
доmток 2
до Порялку проведення конкурсу з визначення
програм. 3ахолів. лля виконання яких напастъся

фінансо»а п іj`три мко громаі`ським
об 'сj`нан ня м ветерані в

звIт

|1ро напрями  використання  ко||m'в бюлжс1+' м|ста` пере7`бачених на фiнансову пLг`тримку громаjlсl.ких об"слнан|, Rстеран|в

спілкл вЕі`Егілі-іів лФглністлну шЕвчЕнківсы{ого гt^йону
(назRа  гро`іалсhкоі  організаі.u)

станом на оі  оі  202і

і іmрями  fіикористання бIолжетних коіu"

К.лt.кjс" осіб,  які Кiііькість  осLб.
обсягзагіланованих

обсяг
гіланувалося якI фак"чно використаних

3ал}'чити  ло  }ічасті  }'захол' взяли  участh уэахол'
коштів, грн

коll]т'F',  грн

I - 3 4 5

Вl1дАТКИ  l|А  ]АХОдИ  (80  ві,ісотків  загального г`бсягу іtоuітів фінансоRоі. пIлтримки)

3ахLг'   1

день  віііанування учасників бойових піii  н  територіі  інIііих держав та  31

300 3оо 1555о I 5  550,00
річніIііі  внвелення  війсhк з Афганістану (урочисті  3ахо,т[и,  тіоклалання  квітіfі.
3}СТТ)l'1l    3   vlіНЯ`IН  )

'„\i.1  z

денh  mре\іоги  на,і  наI`и]мом  }і лругіі-і  світовіГI  Rійні  (пок,іалання  кRітів.

450 45о 4077 4  077,00сVвеніDна  пD9,іvкііія)

3яхh з

денh 3а`нсника  Віт.іи."  (}vстрі[u  3 }ічнями. сvfіенірна  проі`укі{ія) 8о 80 5744 5 744,ОО
'}я\iл  4

дсньііівалі,іа(I3і,івI,і}Rанняінв<гіпі,іів`сvв.-нірнапро,іvкіtія) оо 90 7079 7 079,ОО

'яхi,14

денh  пам.яті  jагнблих  R  ,іоh.аjіhнііх  RіГіна`  на  теріітttріях  ініIIн`  ,іержав

I00 4750 4  750.00(поклаі`ання  t``вLтіFі,  сyвеніDна  пDОлvкііія)

В(`Ь()[`()  F",іят.`.і.  на  іяхоАіі З7 200`00 З7 200,00

uM | Il I(`ТРАТl| BI I I  ВIIТР.4Т1|  (нс бі.іhіііе  20  аілсотків .агального обсягу  коііітів фIнансово-і. пIдтримки)

орен,іt`  нежіітіі`вн`  ііри`1ііI`ем  }і  ра.I  віл.`,\  гностI  яласнtі`  пріі`1ін`ень

х \ 1500 I  087.68

орmні3аііііl  а6o  н.'L,іаніі`  ім  (`еjОіі.і:ітно  вI,г`rіонI,іuо ,іо t`таттI  20  3аh.он}.  Украі"

ttПDо стат`.с  ветеDанів  війни,  гаDан"  і`  соі`іальііt`го  3а`ttст\»

оп.іаm  h`о`I} іIi` гіі,ііm  посjіуг  Iііоло  прі"iu`снh.  в  якI.і оіігянiзяI.iя

х' х о 0гIDово,г[нтh своіо статvтнv лiялt,нiсть  всього  в т..і.

3а тел,іопостачання х х
ja  Ru,іопо.`тачt`ннн  і{і  R`],іові,`ве,іення х х
ja  е,іекіDнLіtі\  снеDгIю х х
3tі  }'тРН`іilННЯ   ПГ)Нб\,і  ТеРіIТ()Рn х х
огlлата  пра|`|  l \|@тер|а.г|hне  3а```o.|ення)  1."  к`t7h.нttго  3  не  6| 1|,н|е  трьох  н|тятtlи`

' ' 9300 9 286.94

г|раluаннкIR  }  ро3`I.р|  не  б1ль|||е  серс,г`нhо|   3{1роб|тно|   п.1{`т|1  по  Укра|н|   3а

`,"н\ 1",1  'ш

при,ібання  кані.еляDських  тоFіаDіR х х
пос.і\пі  }R`я3h.}  та  |нтеонет. обсііvгоRvвання оDгтехніки х х
пос.і\гIі  з  пDи,`бання  та  Аі1корнстання  пDі>гDам б\іхгалтеDсhкого об,пmі х х
в(`L,('г() q/'\'i'"'' ' l)ят'' х х 1 0 800,00 1О З74.62

рАзом _«-_ 48 000,00 47 574,62

кщ#fF::йЛ                 ГТ%22Ф?            вм"рдд`,.\
\J        (п,i'п.'с)        ,                                                 (п I Б)(г'Iдтс)(пIБ)


