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Район Річчоне 

   
ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ 

ЗАКОНОМ 4/2022 - 2022 РІК  
 

ПРИМІТКА 
 

Економічна підтримка запису дітей до літніх таборів 
2022 – НЕПОВНОЛІТНІ ДІТИ УКРАЇНИ 

 
Постанова обласної ради п. № 731 від 09.05.2022, якою 

регіон Емілія-Романья затвердив «ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ДЛЯ УЧАСТІ В 
ЛІТНІХ ЗАХОДАХ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ 4/2022 - 
2022 РІК» - прийнята для підтримки активної участі українських 
дівчат та хлопців у віковій групі від 3 до 17 років (народжених з 
01.01.2005 по 31.12.2019) у заходах літніх центрів або таборів, де 
буде для них організовано надання послуг освітньої підтримки, 
усного перекладу та мовного посередництва в період 
призупинення шкільної/освітньої діяльності та, водночас, для 
розширення та сприяння використанню можливостей для 
соціалізації, навчання та інтеграції, боротьби з освітньою бідністю 
та соціальною ізоляцією; 

Беручи до уваги, що: 
- з цією метою надається економічна підтримка місцевим 

органам влади для влаштування дівчат/хлопців із особливими 
вимогами (пункт 2 додатка 1 Постанови обласної ради 731/2021) 
до літніх центрів/таборів; 
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- фінансування заходу забезпечується за рахунок коштів, 

зібраних Регіональним агентством територіальної безпеки та 
цивільного захисту, шляхом збору до фонду допомоги 
«Надзвичайної ситуації в Україні», в рамках якого були зібрані 
кошти, отримані від державних передплат; 

 
- відповідно до вищезгаданої постанови обласної ради, 

ресурси на суму 18 845,00 євро були виділені району Річчоне, 
згідно з умовами до потенційних одержувачів; 

 
На сесії районного комітету від 25 травня 2022 року 

муніципалітетом Річчоне було підтверджено виділити суму  
16 800,00 євро на виконання заходів, зазначених у вищезгаданій 
постанові обласної ради на: 

- часткове або повне покриття витрат на участь у літніх 
центрах/таборах, включаючи інтеграційні, оздоровчі, спортивні, 
культурні заходи, які також характеризуються гнучкими 
функціональними організаційними методами, для максимальної 
інтеграції дітей та підлітків; 

- ваучер на зменшення суми за оплату літніх таборів, за 
аналогією з положеннями Постанови Обласної Ради 598/2022; 

 
Постанова № ... від .., повідомлює: 
 

СТАТТЯ 1. ОТРИМУВАЧІ ДОПОМОГИ  
 

Ця підтримка призначена для неповнолітніх дітей у віці від 3 
до 17 років (народжених з 01.01.2005 до 31.12.2019), які були 
переміщені з України внаслідок військових подій на її території, 
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та про присутність яких було подано декларацію до органів 
громадської безпеки відповідно до положень чинного 
законодавства (реєстрація у штабі поліції – Questura). 

 
СТАТТЯ 2. ДОПОМОГА НА ВЛАШТУВАННЯ ДО 

ЛІТНІХ ЦЕНТРІВ/ТАБОРІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА 
ОБМЕЖЕННЯ 

 
Допомога визначається як внесок на часткове або повне 

покриття витрат на відвідування літніх центрів/таборів у розмірі, 
що не перевищує суму у 336,00 євро на кожну дитину/підлітка. 

Таким чином, внесок буде зменшено до фактичній вартості 
реєстрації у літній центр/табір, якщо він менше ніж 336,00 євро. 

Приймаються до уваги витрати, пов’язані з влаштуванням 
дітей до літніх закладів у період з 1 червня до 30 вересня 2022 
року.  

Заходи, які можуть фінансуватися: 
- Відвідування літніх центрів або таборів, включаючи 

соціалізаційні, рекреаційні, спортивні та культурні заходи, які 
також характеризуються гнучкими організаційними методами, 
функціональними для максимальної інтеграції дітей та підлітків; 

- оплата літніх таборів, за аналогією з положеннями 
постанови обласної ради 598/2022. 

При наявності допустимих запитів, кількість яких перевищує 
наявні ресурси, розмір максимального внеску може бути 
пропорційно зменшений з метою задоволення всіх запитів. 

В іншому випадку будь-які заощадження будуть використані 
для втручання, спрямованого на здійснення 
додаткових/допоміжних послуг, як того вимагає ст. 3 п. 2 
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регіонального проекту, затвердженого постановою обласної ради 
731/2022. 

 
СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СІМЕЙ, 

БЕНЕФІЦІАРІВ ВНЕСКУ: УМОВИ ТА СПОСІБ ПОДАННЯ 
ЗАЯВ 

 
Муніципалітет Річчоне, як провідний орган, збирає всі заяви 

на допомогу для району компетенції. 
Заява на допомогу має бути подана носієм батьківських 

повноважень/правового захисту або тим, хто має тимчасову опіку 
над неповнолітнім, який проживає в окрузі Річчоне (тобто у 
містах: Річчоне, Коріано, Мізано Адріатіко, Каттоліка, Сан-
Джованні-ін-Маріньяно, Монте-Скудо - Монтеколомбо, Морчано-
ді-Романья, Сан-Клементе, Джеммано, Мондаїно, Салюдечіо, 
Монтефіоре, Монтегрідольфо і Сассофельтріо) незалежно від 
розташування літнього центра/табору (які також можуть 
знаходитися в інших  містах регіональної території) за допомогою 
лише онлайн-форми (факсиміле, що додається до цього 
повідомлення), доступної за посиланням:  
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Contributi-Centri-Estivi-2022 
в термін до 30.06.2022. 

Щоб заповнити заяву, ви повинні мати електронну пошту, 
щоб підтвердити її на платформі. 
 

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК ДОПУСКАННЯ ДО ВНЕСКУ ТА 
УМОВИ СПЛАЧЕННЯ 
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Після збору всіх заявок муніципалітет Річчоне сформує 
попередній список тих, кого буде допущено як можливих 
бенефіціарів внеска допомоги, доки ресурси не будуть вичерпані. 

Він буде опублікований на сайті міської ради у спеціальному 
розділі головної сторінки: ВНЕСКИ НА ЛІТНІ ЦЕНТРИ 2022 – 
ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ ТА ПІДЛІТКАМ НА 
УЧАСТЬ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ, 2022 РІК. 

При наявності допустимих запитів, кількість яких перевищує 
наявні ресурси, розмір максимального внеску може бути 
пропорційно зменшений з метою задоволення всіх запитів. 

Муніципалітет Річчоне відшкодує призначений регіональний 
внесок, як зазначено в попередній статті 2, безпосередньо 
заявнику (див. ст. 1) та після повідомлення про оплату 
менеджером літнього центру/табору, який був зазначений у заявці 
на допомогу. 

  В іншому випадку те ж саме буде сплачено безпосередньо 
менеджеру літнього центру/табору. 

Внесок буде сплачено заявнику готівкою при пред'явленні 
документа, що посвідчує особу, та повідомлення про оплату. 

Платіж буде здійснюватися фінансовим представником 
Керівного органу, муніципалітету Річчоне, банком «Banca 
Unicredit Spa» або будь-яким його відділенням, розташованим на 
території району. 

 
СТАТТЯ 5. ПЕРЕВІРКИ 

 
Муніципалітет Річчоне проводитиме перевірку достовірності 

декларацій, зроблених заявниками, одержувачами допомоги, для 
кількості заяв, що становить не менше 5% від загальної кількості. 
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Якщо в результаті цих перевірок будуть виявлені 
фальсифіковані та/або брехливі заяви такої важливості, що 
визнають недійсним заявника як отримувача грошової підтримки, 
внесок на допомогу буде скасовано. 

 
СТАТТЯ 6. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 
Відповідно до нового Європейського регламенту 2016/679 та 

поправок до нього, обробка персональних даних здійснюється 
лише для виконання зобов’язань, пов’язаних із процедурою цього 
повідомлення та з повним захистом прав та конфіденційності осіб. 
 
СТАТТЯ 7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОБРОБКУ ДАНИХ 

 
Особою, відповідальною за обробку даних для 

муніципалітету Річчоне, є д-р Стефанія П’єріже, керівник сектору 
персональних послуг. 
 

СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОЦЕДУРУ 
 

Особа, відповідальною за процедуру, є д-р Стефанія 
Берардінеллі. 

 
 

Підписано керівником 

сектору персональних послуг 

Головного муніципалітету 

 


