
до,іаток 2
до Порялку проведення  конкурсу з ви3начення
програм,  3ахолів. ,і.ія  і`иконання  яttих  наласться

фінансова пIлтри`Iка грома;ісhкнм
об'слнанням  встеранm

зв'т

про напрями використання коHі" бюджсту міста. псрсдбачсних на фіmнсову пiлтримку громаіських об"сднаm встсранiв

зАпор1зькА оргАн1зАц1я вЕтЕрАн1в в1йни
( назва  грома;`съкоі органі.аі Lі і )

станом наО|  01202і

I 1апрями використання біолжетних конm

Кілhкість осіб.  які Кількiсть  осіб.
обсягзапланованихкоіLгтіFL,грн

обсяг
плануваііося якi фактично використаних

3алучи" ,іо участі у)ахо/1' зят" уча®" у3ахол' коінтів,  грн

' 2ГООбСЯГУКО|I|Т|R  ф| JнсоRоiпілтримі{ 4) 5

ВI1дАТКИ  |іА ЗАХОдіl (80 ві,ісотt`Iв загельн

3ахiл  '

день аніанування  УБд на територu  ініііи` ,іержав  (По,іар}нко" сертиФіка"тов"сФ")
13 1з s280 4 656,09

Iльпо-    ул                                            зя х i/1 2

день Перемоги нал наііи.мом }  лр}ігій світовій  війнн (9 травня) (По7іар}нкоRісер"фIка"ТОВ"Сілhпо-Фул")''яхhз
14 17 5500 5 500,00

день нсзалежності Украіни (ПодарунковI сер"фіка" ТОВ "РУШ" "€ва")зяхiд4
19 21 5500 6100,00

14 14 548021760 S 480,0021736,09
Міжнародний день інваj"ла (По7іарункові сер"фіка" ТО "РУШ" ..€ва")

ВСЬОГО вилятки на захоли 6о 6S

Ад`lllll(ТРАТIlВIII  В11ТР^"  (не бі.іьuіе  20  вілсотків  3агоjіьного обсягу  коііітів фIнансовоі-підтри`іки)

орснj`а нежитло" гіримііі[енъ у разі  Rі,ісутності  Rласm примініенh

х х
організацій або наланих і-м бе3оплатно Rілповілно до статті 20 3акону УItраіниПсветенювійнигаранті'пхсоі[іального3ахисту»
«    роста"             раОплатакомуналI.них  посrlуг іііоло  прммiuіенh в  якm  орmнnяіііяТьСВОЮСТаТТI.vЛiЯГіЬнiСТhВСhОГОВТ..і.

х х 18799 8 961,64
провод',                           у     .        .затепjтопостачання

х х 9700 7 639,93

за всmОпоста.іання та воповілве,іення
х х 140' Jт.J7

3а електричну енергIю
х х 216 ' 81,46

а        иманняп   иб\іптериторIі
х х 1943 I   102,88

э   у1р                   р     ,/огілатапраііі(матеріаI"е заохочення ) лля кожного 3 не білhніе трьох іііта"их

2 2 5441 S 441,00праі`ііэників у  ро3мірі  не бIльііIе серелнhоі  .аробі"оі  плати  ло  УкраIні  эаминлийр|к

упилбання  канііетіярських  товарів
х х

рпосIту"  .в.яэку та  Iнтернет.  обсл}.говування оргтехніки  (ttас обсл..експертнаоIіінкагіримііііенняоренла)

х х 1800 1  800,00

послуги 3 прилбання та використання  програм бухга.птерського обjіікуВСЬОГОалмiнвIітрятіі х х
х х 7241 7  21 1,42

рАзом 41000 З7  938,73

Кері вник гроhlадськоі  орган і3аі `іі

Бухгалтер громалсhіtоі  органі 3аI u і
(пIг')

•|,L


