
додаmк 2
до Порядку проведенш кон]вірqу з визначенш
програьq заходLв, для вIжонанш яшх надасгься
фiнансова пiдтрішю громадськ"
об'сднаЁ вогерф

зв1т

про напрями використання коііггiв бюджету мiста, передбачених на фiнансову пiдтрі"ку громадських об"еднань ветершiв

.                СШШ mфЬ ^1hШmЩr ЗфtР-                                         _ _ _
(назва громадськоi органiз8іhii)

станом на о1 `01  202o

НапрямII використашш бюдюетних Еtопгпв

Кmсm осіб, яюплкралося кmсть "iб'яюфакгично
обсф Обсягвикориаани

3алуt- до учm узаходi взяjш учаіm узжодi зашфоваЁюпmв,грн. копmв, ,рн.

1 2 3 4 5

ВIЩАТ" НА ЗАХОдИ (80 вiдсmків заmпьіюю обсяIу коіmв фilLансовоl. mдгрmшс]I)

заIiд I
Вша]~ня vtlаснііdв ®оlоmz дil m mDmоі]iп 1ншп деD=ав з55 355 1617О,00 16170,00

пок.падення Ештів до пам`ятшm загнблим  (1 коDзина +500Dн.) 500,00 500,00

місь]сий туіэшD с кік-боксшzгіг пам'яп за"бгIих v Аdігшсыdй вiйIIі 150 150

hпж клубне змашIш з тхеIФандо прнсшчене З О-ти рiччу вIшоду пiйськ з
50 50АФГШСТ8Ш

нагоDодm mод`лшiя,(медалі 60*35,00гDн, ) 2100,00 2100,00

птіоведенш dютоекспозицii (d]от\о 85 *45,00гDн,.Dамюі85* 114,65гDн. ) 85 85 13570,00 13570,00

зусгlч аЕпиву ЗhО по днiпровському району  Концерт.Н8городженш
40 40медалями, подаt>vнками`

зустріч актіщу з керівницгвом ЗОР, ЗОдА.обл.вiйськом8I\ом,
зо 3одепаотамеIпами НагоDодження подаt>vнками, нагоDодами

зщ2
Лсі]ь пам'ятi та dDгNI[Dеdвя(8 тDаmі) 20 20 500'оо s00'00

пою[аденш юітів до mм'mlша "СкоDботноi матеtіi" (1 коозиm +500гDн )
заIiд з

ВшаIгvвuня ееIеmнh з іішдI[ Лш НезагIеяностi УкDяГш 27 27 44s0,00 4450,00
придбша сувенірЕ[а та подарункова продущiя дш вручешія ветеранам
27осіб(16+144,00гDн`;l0*200,00гDн,;1*146`00гDн.)

заш4
леdь заzDсві.ва укоаm[ зо зо 6880,ОО 6 88О.00

проведенш спортъшн" зм8пъш нв честь дш захисшпсв УкрШші
(придб. спорт.товари та iнвеIггар -захіIст 7 *67О,ООгрн. , мшень для ударiв
2*420,00rрн.,машара-l*134З.7lгрн)

ПатDiотічне оі&оваші.Те»а"чdi зvстDiчя э моjl®ддіо,
1, Учбова молоф ШIЗ №37
2  Запоі]iзьfсе вищепDоФесійIіе vчлище
3. Академічний ліцей
4 .  ЗОШ Ng 1 ОЗ
5. Автофанспоtmій ліцей
6  ЗапоDiзька обjtасна бiбгпотеm
7  ЗапоDiзький Аhсьшй цеtпt] сощаjьних сгIvжб сiwi, дmей та моj]Оді

ВСЬОГО вшаткr I1а загодIі 28000.ОО 28 000.00
дсплатськ" .опд

Придбашя будLвеtіыmх мферiагпв з мегою здiйснешя у под8гmшому

sОООО.ОО 49 998,27

ремоіггу т]римщешя Сmлкн(фарбаl Ошт. *494,35грн ;пцуккрка
36шг *75,60грн,,лак  4шт + 1 О83,72грн ,пгппна гшIсов8
260пж. *96,90г|)н ,тощо)

Разом  вшаткн па заzодв 78ООО.ОО 77 99827

АдШН1СТРАТИВНI ВИТРАТИ (не бiльше 20 вiдсоткіе загаjlьного обсщі кошів фiнаЕ[совоi пфримки)

оренда нешгглових примщень у р8зi вiдсугності вл8снш приміщеш.

х 4923 4 923,00

оргшзацiй або наданш i`м безопла"о вiдповiдно до сгг8m 20 38кону
Уктt8і-ни «Пttо статvс веq`еФашв вiйни` гаt]аImi` Ы соціальною захистv»

Ошата комунальнж посjтуг щодо приміщеZгьэ в яшzх оргаIшаіЬя проводить
х 29077 29 069,74свою с"гvгн`і діяшыIістъ

тегшопостачання 21400 21400,00

електDична енеDгiя 1\\11 7  077,00

водопостачаЁ 600 592,74
огZлm працi (моrl\ерiаtшне заохоченш) для кожного з не бiльше трьох

7000 7  00(),0()

шга"Iж п|.аіdвниюЕі у роэм]рi не бiльшg середюо.і` заробітноi пtm`и по
УюаПIi з8 минvлий Diк
пDIщбашш канце\шоських товаоiв х
послуги зв'язюі та IIггеDнеrг, обсjгуговvванш оDг"шiкII х
поQпyги 3 Iщдбанш та викооисганш птюгі]ам б`пmmеі>ського обліку х
ВСЬОГО апмiнвнтmтII х 700о 7 000.00

рАзом               _ -_ h 432 432 119000,00 1  l 8991,() 1
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