
додаток 2
до Порядку проведення конкурсу з визначення
програм, заходiв, дтія виконання яких надасться

фiнансова пjдтримка громадським
об'сднанням ветеранiв

зв1т

про напрями використання коштiв бюджету мiста, передбачених на фiнансову пiдтримку громадських об"елнань ветеранiв

мiська оDганiзащiя iнваjliдiв вiйни та Збройних СилЗапорiзька
(назва громадсыtо.і. органiзаціі.)

станом на                     о1.Оі.2020

Напрями використання бюджетних і{оштів

Кiлькiсть осiб.  якi Кiлькiсть  осiб`  якi обсяг обсяг
планувалося 3алучити до фак"чно взяли виItористаних

участ1 у заходi участь у заходi КОШТiВ,  ГРН КОu[Т1В,  ГРН`

1 2 3 4 5

ВИдАТКИ НА ЗАХОдИ (80 вiдсоткiв загального обсягу коштiв фiнансовоі. пiдтримки)

захiд 1

деш пам"ятi та пр"ирегшя (8 травня)Вшанувашя ветеранiв вiйни  (вручешя щгЁ

з5 40 12250 12  250,00подарушовж сертифiкатiв мережі магазиmв "ЕВА","КОМФ1","Сільпо-Фуд",ихтифiкаhвнадонемобiльнюtветеранів
вLщідуваIшя з вручеЕшя гtодарушов     сер                            музахiд2

день перемоI`и над нащзмом у другіи світовіи віm \у травняі IjшанувашIя ветераmв

50 50 ]  1100 11100,00

вiйш  (вручення іhшmt подаруніtових сертифiкатiв мережі маі.азшів
"ЕВА..,"КОМФI",'.Сiтіьпо-Фуд", вiдвідуваш+я з вручешя подарушов" сертифiltатiвмобiгіы"ветераmв

1'а дому не                                                  захiд 3

день Незалежності Укра1.ш (9 травня)Вшануваняя ве'Iераmв війm  (вручеIшя щшы

3о 24 6150 6  149,94
подарушов" сер"фiкатiв мережі магазишв "Сijlьпо-Фуд", оItутіярiв,  вiдвідувашя звручешшподарунковю[сертифiкатiвнадомунемобiльIшветерашвзахiд4

день визволешш Запорiжжя, деm захисЁа Укра1.ш ( 14 жовтня)Вшанувашя

30 25 7300 7 299,00ветеранiв вiйш  (вручешя шшmс подарунков1ж сертифікатiв мережі мага3mв
"С.                                 ва1шя з в      еmя подарушtовіжсер"   iкатів гIадомуільпо-Фуд. вLдвіду               ручдепутатський фонд

день перемоги над нашмом у другiй свiтовiй вiйIh (9 травня) Вшаtfуваняя ветерашв

7 7 5000

\\         5 000,00

вiйщ вдов  (вручеш1я щ+шос подарушсовюс сертифiкапв мережi магазинiв "СiтIьпо-Фу"ювiляам)идбашяквiтiвдопам'`ятішів
д           р     'пр                           ТелемараФОн

день перемоги над на1шзмом у другiй свiтовiй вiйId (9 травш)ВшаIvвакря ветеранівНесно.і.матдопомогиайошш"організаіdям
100 94 20000 20 000,00ві1щ вдов.    ада1шя адр                                 рВСЬОГОаткиназаходи

252 240 61800 61  798.94вид               АдМШ1СТРАТИВН1 ВИТРАТИ (не бiльше 20 вiдсоткiв загального обсягу коштiв фінансово'і. підтриміtи)

оренда нежитловг" примiщень у разi вiдсутностi вjтасгш гтрI"iщень органiзацiй або

хнадаЁ .ім безоIшатно вIдповiдно до статтi 20 Закону Украi.ш «Про статус ветераніввiйIщгаашіI]хсошаjіьногозахисту»
рог17lатакомунhьних пОСлуг щОдО г1римilllень, в яких ОРгаIтi3ацlя ттРоводить СвоЮяльIuсть

х 1200 1181,67
статутну догIт1атапраI-i (матерiаj]ьне заохочеш+я) д+1я кожного з не бijіьше трьох штагі"

3 8000 8 000,00
працiвш"iв у розмiрi не бiльше середньо.і. заробiтно.і плати по Уіtра.і.нi за мщ7лий рiкцдбашякашелярсжюстоварiв

х 0 0прп      ги зв'яз     та 1        іIет  обслуговування оргтехнiки

х 0 0 0
Ослу             ку      Fкр      ,пос]тугизпрщбашятавшсористашя грограм бухгаjгтерського облікуього

х 0 0 0

х з 9200 9181'67ВС          адмінвитDатирАзом
„ 71000 70 980,61
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