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м. Обухiв

Про надання матерiальноi допомоги
особам з iнвалiднiстю учасникам
АТО до Мiжнародного дня людей з
iнвалiднiстю

Вiдповiдно до пункry 20 части:ни 4 cTaTTi 42 Закону УкраТни <tlpo
мiсцеве самоврядуваЕнrI в YKpaTHi>>, на виконання пункту 1 Кошторису
комплексноi програми ктурботa> Обухiвськоi Micbkoi територiальнот
громади Ha2021-2025 роки, :нa2O2I piK, затвердженоi рiшенням III cecii YIII
.*п"*uп"я Обухiвськоi MicbKoT Ради КиiЪськоi обпастi вiд24.|2.2020 Ns 70-3yIII, з метою н€шежнот пiдтримки та соцiального захисry осiб з iнвалiднiстю

учасникiв Антитерористичноi операцii.
t. Управлiнню соцiальною захисту населення Виконавчого KoMiTery
обухiвськоi; Micbkoi ради профiнансувати матерiальну допомоIу для tlсiб з

iнвалiднiстю учасникiв Ашитерористичноi операцii, вiдповiдно до
кошторисних призначень пункту 1 Комплексноi програми кТурбота>

Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ громади на 2021,2025 роки, на 2021 piK,
затвердженоi рiшенням III сесii VIII скликання ОбухiвськоТ MicbKoT ради
КиiЪськоi областi вiд 24.12.2020 Ns 70-3-VIII (у редакцii вiд 28.10.2021 Ns
424-|6-VIП), згiдно з додатком 1.
2. Надати матерiальну допомогу особам з iнвалiднiстЮ учасникаМ
ДнтитерористичноТ операцii до Мiжнародного дня людей з iнвалiднiстю,
вiдповiдно до списку, згiдно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника 11ai""*o.o голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
Сбухiвськоi MicbKoi рали Максима САВЕНКА.

Обухiвський мiський голова
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Щодаток 1 до розпорядження

Обухiвською мiського

голови

вiдlУ:

листопада2021 року Nп

Ц-

кошторис
фiнансування матерiа_гrьнот допомоги для ociý з iнвалiднiстю учасникам
АнтитерористичноТ операцii до Мiжнародною дня людей з iнвалiднiстю

- для

осiб з iнвалiднiстю rIасникам

ВСъОГо:

Ато,

55 осiб х 2000 грн

-

110 000 грн

110 000 грн.
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.Щодаток 2 до розпорядження
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