
ОБУХIВСIlКД N4IСlrКД РАДА
киiвсъItоi оБллстl

виконАвчиI,i ItoMITET

розпорrIджЕння }lb ЗJZ

r'эвiд липня 202l року м. Обухiв

Про надання одноразовоТ матерiа"шьгtоТ доllомоги
дiтям-сиротам та дiтяп,t, tlозбав.lI е l lи п,t

батькiвського пiклуваFIня, гtiсля лося гt{е[Irrя l В-рi,лгtого BiKy

Вiдповiдно до пуl{к,гу 20 Llасl^lJIIи 4 с,гаr-гi 42 13акону УкраТни <ГIро
Micttelзe самоврядуваI{t{я в YKpaTlli>>, lrос,гаtIови Кабilrс,гу MiHicTpiB УкраТни вiд
25.08.2005 ЛГ,r 82З <I1po затI]ерд)кеЕIFIя I1оря7lку наданFIя одноразовоТ допомоги
дiтям-сиротам та дiтям, позбав.ltегtим баr,ькiвського пiк.пувагlня, пiсля
досягнення l8-рiчF{ого BiKy>, Iia виконаIIIIя пуIIк,гу З.5 KorrrTopиcy КомплексгtоТ
MicbKoT IIрограп,rи rriлтришлкt,л cirt'T ,га забсзltс.tеIlllrI IIрав ,цi,гей <}Iазустрiч дiтям>
на територii' ОбухilзськоТ Iltict,K<lj' т,срит,орiа.,tьllоi I,ро]\.1а;,lи lta 2021-2025 роки, I{a

2021 piK, заr,вер,ll>ltеttоТ pirtlelrllяrl III ccciT YlII ск:lиканtlя ОбухiвськоТ MicbKoT

ради КиТвськоТ областi Bi:t 24.12.]0]0 JY! бЗ-3-УIII. з мето}о FIаJlе)trrоТ пiд,гримки
та соrliального зах14сту лil,еiл-сирil, га .,ti,гей. llозбавлеrtих ба,гькiвського
пiклуваtrrlя, якi досягIIчJIи tIовItо",til"гя:

l. Надати одноразоRу матерiаrrьгlу допомогу дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвськоt,о lliK.rtyBaгtl{rl. яким у rIo],oLlFIoMy porti випоI}FIюеться
l8 poKiB, за мiсцем знаход>lсеllt-tя Тх облiково-с,гатисl,иLIних карток, згiдно з

додатком l.
2. Вiддiлу фir-rансово-госIlо,ltарськЬго забсзtlеLIеIlIlя виконавLtого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ Micl,KoT ради I{иТвськоТ об"llасr,i BI4IlJIal иl,и одIJоразову матерiальну
допоN4огу дiтяпл-сироl,а]\,1 ,га;ti,гяrl. гlозбав,,tсlll,tп,l баr,ькiвського пiклувангtя,
вiлповiлно ло пункту З.5. I{оrll,горисч l(oпll1.1telccltoT пlict,KoT Гlрограплrа пiд,гримкl,t
ciM'T ,га забезtIеtlеIlIIrl I1paB ;til,сй <<Iia,lycr,1-1|.1 ,,1il,яl\,l)) IIа 1,ерlл,горiТ ОбухiвськоТ
MicbKoT тери,горiа-llьttоТ I,роNIа/lи lla 2021-2025 роки. rra 202I piK, заr,верджегtоТ

рiшенням III ceciT У[II скrrика}IIIя OбyxiBcbKol'btict,KoT рали КиТвсьl<оТ облас,гi Bi:t

24.12.2020 Jю iдно з кошторисом, додаток 2.

3. I(o }IяN,l IlboI,o |]озIIорядiкеtlIIя IIокJ]ас],и IIа застуtIника
в,

Вик. )l(свага lO О ?s,*Ьё
о.N{.JIевчеFIко

мlського



дсlдаток l ло розпорядження
Обухiвського мiського головUОухlвського мlського голови
вiд/,Глипня 202l року Nч!&

список дiтей-си piT та д iTeii, rIозба влеll lt х батькi вського пiклуван ня,
пiсля /lосягнеtlllя l 8-рiчllого BiKy

л}
з/п

Прiзвllще, i}t'я, по
батьковi _lllTllHll

lа,га
ШаРО.l',ýеННЯ

-llfтllцrf

CraTvc
-lllTlIHtl

Пocтil"tHe rtiсце
llpo,,ritlBaHHя

Нача;rьнIlк сJ\,?кбtI Iо.о.Жевага



/{олаток 2 ло розпоряд)t(ення
Обухiвського мiського голови
вiдДGипня 202l poKlz Nч!&

' I{()шторис

ф i l laHcyBali I Iя олIlоразовоТ ]\,1а,герi а.] I b}IoT /lопомо ги
дiтя;vr-сиротам 'га /ti,гя\1. ltо,збав",lсIJL,i\1 ба],Lкiвсьlсого гliк.llуванlIя,

ГtiС.ltя jlося[,IIсI{rrя l B-piLIIloI,o lliKy

- одноразова допомога лiт,ям-сиро,l,д\,1 1,а /lil,rlN4.
позбавленим батькiвського пi кrtуваrtня.
пiсля досягнення lВ-рiчног,о BiKy - 4 особи х 20 000 грн - В0 000 грн

ВСЬоГо: 80 000 гпll.

На.lальгIик служби

у справах дiт,ей та ciM'T Ю.о.}Кевага


