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ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ 
ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ 4/2022 - 2022 РІК  

 

 
 

ДАНІ ЗАЯВНИКА 
 
Ім’я/Прізвище___________________________народжений/на у__________________________ 
Дата народження ____________________ 
Громадяньство ______________________________________________ 
Проживає у місті _____________________________________________________________ 
Вулиця______________________________________ N.___  
Номер мобільного телефону __________________________ 
Податковий ідентифікаційний код (Codice fiscale)  ______________________________   
e-mail (адреса електронної пошти)_______________________________________ 
  
Нижче підписаний щодо цієї заяви про надання внеску на часткове відшкодування витрат на 
відвідування літніх центрів/заходів на 2022 рік для підтримки українських дітей та підлітків 
віком від 3 до 17 років (народжених від з 01.01.2005 по 31.12.2019) на участь у літніх заходах за 
регіональним законом 4/2022 - (Постанова Обласної Ради № 731/2022), освідомлений про 
покарання за неправдиві декларації відповідно до ст. 76 Указу Президента 445/2000 та ст. 496 
КК, та усвідомлюючи, відповідно до ст. 75 Указу Президента зазначив, що у разі виявлення 
неправдивості змісту декларації суб’єкт декларування під свою особисту відповідальність 
позбавляється будь-яких пільг, які випливають із положення, наданого на підставі неправдивої 
декларації. 

 
ЗАЯВЛЯЄ 

  
ДЕТАЛІ ПРО НЕПОВНОЛІТНЮ ДИТИНУ З УКРАЇНИ, ЗАПИСАНУ ДО ЛІТНЬОГО 

ЦЕНТРУ/ ТАБОРУ 
 

Ім’я/Прізвище___________________________народжений/на у__________________________ 
Дата народження ____________________ 
Громадянство ______________________________________________ 
Проживає у місті _____________________________________________________________ 
Вулиця______________________________________ N.___  
 
Стать        Ч         Ж        Вік     ____________  
Податковий ідентифікаційний код (Codice fiscale)   ___________________________________ 

 
  Заявляє, шо заявник є: 
 • носій батьківських повноважень/правового захисту неповнолітнього, як зазначено вище; 
 • суб'єкт, який має тимчасову опіку над неповнолітнім, узагальнено вище; 
  
  Зробив «Декларацію про присутність органам громадської безпеки» для території району 

Річчоне - регіон Емілія-Романья або для муніципалітетів: Річчоне, Коріано, Мізано Адріатико, 
Каттоліка, Сан-Джованні-ін-Маріньяно, Монтескудо- Монтеколомбо, Морчано-ді-Романья, 
Сан-Клементе, Джеммано, Мондаїно, Салюдечо, Монтефіоре, Монтегрідольфо і 
Сассофельтріо; 
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 Повідомленний про те, що муніципалітет Річчоне залишає за собою право здійснювати 
перевірку правдивості заяв, зроблених стосовно умов, які призвели до надання внеску на 
допомогу; 
 
 Повідомленний про те, що 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. 

 
ТАКОЖ ЗАЯВЛЯЄ 

 
ДАНІ ЛІТНЬОГО ЦЕНТРУ/ТАБОРУ, ДЛЯ ЯКОГО ПОТРІБЕН ВАУЧЕР ВНЕСКУ: 

 
НАЗВА:_____________________________________________________________________ 
 
АДРЕСА:______________________________________________________________________________ 
 
ВАРТІСТЬ ЗА ТИЖДЕНЬ: € ______________________________________________________________ 
 
• що літній центр / діяльність знаходиться на території області; 
• що внесок сплачується за наступний період перебування в літньому таборі: 
- кількість тижнів ____________, як внесок на часткове або повне покриття вартості відвідування на 
суму не більш ніж 336,00 євро на кожну дитину/підлітка); 
 
 
Я, нижчепідписаний/на, заявляю, що ознайомився/лась з публічним повідомленням про 
«ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА УЧАСТЬ В ЛІТНІХ 
ЗАХОДАХ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ 4/2022 - 2022 РІК», із зазначених у ньому умов, а 
саме: 
 внесок буде зменшено до фактичній вартості реєстрації у літній центр/табір, якщо він менше 
ніж 336,00 євро. 
 при наявності допустимих запитів, кількість яких перевищує наявні ресурси, розмір 
максимального внеску може бути пропорційно зменшений з метою задоволення всіх запитів. 
(ст. 4 Публічного повідомлення); 
 
Нижче підписаний/на заявляє, що проінформований/на про те, що передані персональні дані 
будуть оброблятися також за допомогою ІТ-інструментів, виключно для цілей, пов’язаних з 
цією процедурою у повній відповідності з принципами, встановленими Регламентом ЄС 
2016/679.  
 
Місто ________________        Дата __________________ 
 
ДОДАЄТЬСЯ: 
- копія декларації про присутність, складена до органів громадської безпеки. 
- копія документа, що посвідчує особу заявника. 
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                                                                                        Підпис заявника  
 

_____________________      


