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ПУБЛІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ГРОШОВОІ ДОПОМОГИ СУБ'ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЛІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ, НА ПІДСТАВІ 

ЗВЕРНЕНЬ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ПРИСУТНІХ У 

МУНІЦИПАЛІТЕТАХ ОКРУГУ КОРРЕДЖО, ЯК ЕВАКУЙОВАНИХ ОСІБ, ДЛЯ 

УЧАСТІ В ЦИХ ЗАХОДАХ. L.R.4/2022 ТА DGR 731/2022 

Об’єднання Муніципалітетів П'янура Реджана, включаючи Муніципалітети 

Кампаньола-Емілія, Корреджо, Фаббріко, Роло, Ріо-Салічето, Сан-Мартіно-ін-Ріо 

 

Відповідно до: 

- Р.З. (Регіональний Закон) №14/08 «Норми про політику для підростаючих 

поколінь»; 

- Р.З. № 4/22 «Невідкладні заходи солідарності з населенням України»; 

 

- Dgr (Рішення Обласної Ради). n. 598/2022 "Затвердження проекту підтримки 

балансу між роботою та особистим життям сімей для відвідування літніх таборів – 

2022 рік», який підтверджує регіональну підтримку доступу хлопчиків та дівчаток, 

які проживають у регіоні Емілія-Романья, до літніх, освітніх та соціальних 

можливостей також на 2022 рік; 

- Dgr. N. 731 від 05.09.2022 "Затвердження "Проекту підтримки українських дітей 

та підлітків для участі в літніх заходах. l.r.4/2022 - 2022 рік" - призначення та 

надання фінансування провідним органам місцевих округів", з якими провінція 

вважала за необхідне інтегрувати втручання, зазначене в Законодавчому декреті 

598/2022, шляхом забезпечення конкретного заходу підтримки залучення 

українських дітей та молоді до літньої діяльності своєї території; 

Нововведення про постанову Ради Об’єднання у Муніципалітетів П'янура 

Реджана №34 від 11.05.2022 р., що стосується: "Затвердження угоди між 

Муніципалітетами Корреджо, Кампаньола Емілія, Фаббріко, Ріо-Салічето, Роло, 

Сан-Мартіно-ін-Ріо та Об’єднанням Муніципалітетів П'янура Реджана про "Проект 

поєднання життя - робота", що фінансується регіоном Емілія-Романья на 2022 - 

2023 роки. Способи виплати внесків сім'ям для зменшення оплати за відвідування 

літніх таборів»; 

Відзначаючи, що  



- Це Об’єднання є провідним органом округу Корреджо, а також провідним 

органом з управління внесками, зазначеними в Законодавчому декреті 598/2022, 

що стосуються проектів підтримки балансу між роботою та особистим життям 

сім'ям для відвідування літніх таборів 2022 року; 

- Це Об’єднання є одержувачем регіональних сум, зазначених у DGR. 731/2022 

для підтримки літніх заходів на користь неповнолітніх української національності, 

які перебувають у громадах району та евакуйовані з України внаслідок війни; 

Нововведення про постанову Ради Спілки Муніципалітетів П'янура Реджана № 

39 від 01/06/2022, щодо: «Затвердження заходів підтримки на користь 

українських неповнолітніх, присутніх в Муніципалітетах району та евакуйованих 

внаслідок воєнних дій для участі в літніх заходах, зазначених у Законодавчому 

декреті № 731 від 05.09.2022 р.» 

висуває наступне  

ПУБЛІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

a. Одержувачі та вимоги 

Дівчата та хлопці віком від 3 до 17 років (01.01.2005 та до 31.12.2019) 

евакуйовані з України внаслідок воєнних дій, присутні на території округу, які 

подали декларацію про присутність до органів громадської безпеки, відповідно до 

положень чинного законодавства, проживають в муніципалітетах Кампаньола-

Емілія,  Корреджо, Фаббріко, Ріо-Салічето, Роло, Сан-Мартіно-ін-Ріо; 

Вимоги повинні бути дотримані під час подачі заяви. 

б. Терміни та процедури подачі заявок 

Зацікавлені сім'ї, які записують свою дитину до літнього табору або інших 

подібних заходів (рекреаційних, спортивних, культурних тощо), повинні подати 

заяву, повністю заповнену у всіх її частинах, виключно в штаб-квартирі 

Керівних органів цих літніх центрів або аналогічні з 13 червня 2022 року 

по 31 серпня 2022 року, використовуючи форму Додатку А. Це Повідомлення 

також доступне в офісах керівних органів і може бути завантажене на веб-сайтах 

Муніципалітетів та Об’єднання Муніципалітетів П'янури Реджани. 

Якщо неповнолітній відвідує більше центрів / періодів, доведеться подавати 

більше заяв, але завжди повідомляючи про вже подані раніше заяви і суми витрат 

/ внеску; на момент збору заяви суб’єкт господарювання повинен перевірити, чи 

заява вже була подана в інший центр чи ні, беручи до уваги суму понесених 

витрат/ необхідних внесків. 

Літні заходи, на які видається  грошова допомога, повинні здійснюватися в період 

з 1 червня по 30 вересня 2022 року 

 

в. Порядок щодо надання грошової допомоги 

Після збору заяв через органи управління буде складено районний перелік 

допущених і не допущених; цей список буде опублікований з 30 вересня 2022 



року в преторіанському реєстрі Об’єднання Муніципалітетів П'янура Реджана, який 

можна переглянути на веб-сайті Unione Comuni Pianura Reggiana та на веб-сайтах 

муніципалітетів Об’єднання, таким чином, щоб захистити конфіденційність 

заявника. Разом з публікацією, результатом заяви та ідентифікаційним кодом, на 

сайті буде опублікований список,  а також буде повідомлено електронною поштою 

зацікавлену сторону. 

З цієї дати, протягом 15 днів надається право для будь-яких звернень тих, хто  

був не допущений.  

Апеляція повинна бути подана до Об’єднання Муніципалітетів П'янура Реджана. 

Батьки / опікун / законний представник або той, хто має тимчасову опіку, можуть 

ідентифікувати себе в списку через ідентифікаційний код, повідомлений 

електронною поштою. 

Якщо малолітня дитина виявиться не допущеною до грошової допомоги, сім'ї 

доведеться повністю нести витрати літніх таборів. 

г. Вартість внеску та періоду літної діяльності 

Грошова допомога на кожну дитину / підлітка визначається як внесок для 

покриття витрат на запис літної діяльності і становить максимум € 336,00. 

 

Заходи, які відвідуються, можуть бути не послідовними і можуть бути використані 

в літніх таборах або різних заходах, а також розташованих в Муніципалітетах, 

відмінних від місця проживання, але завжди в регіоні Емілія-Романья. 

Однак мається на увазі, що загальний внесок не може перевищувати € 336,00 за 

кожну дитину / підлітка, за всю літню діяльність. 

д. Способи виплати грошової допомоги 

Внесок буде сплачуватися виключно суб’єкту господарювання Літнього 

центру/табору, відповідно до положень, передбачених регіоном Емілія-Романья 

для управління літньою діяльністю, після прийому заяв, повністю та належним 

чином заповнених, Муніципалітетом де  проживає неповнолітній, до 31 серпня 

2022 року. 

Згодом суб’єкт господарювання повинен пред'явити Муніципалітету документ, 

підписаний законним представником Центру/Самої Діяльності, на бланку, 

підготовленому Об’єднанням Муніципалітетів П'янура Реджана, в якому 

перераховані наступне: 

- українські неповнолітні, які відвідують центр; 

- батько/опікун/законний представник або особа, яка є тимчасовим опікуном 

кожного неповнолітнього; 

- період відвідування та сума, за цей період, 

- застосовані тарифи. 

Для виплати грошової допомоги має пріоритет той, хто відвідував  суб’єкт 

господарювання раніше. 



є. Елементи керування 

Перевірки можуть проводитися для з'ясування достовірності інформації, наданої 

відповідно до Указу Президента № 445/00. 

 

ж. Конфіденційність 

 

Беручи участь у цьому Повідомленні, заявники уповноважують Муніципалітети 

району обробляти дані відповідно до чинного законодавства (Регламент (ЄС) 

2016/679 – GDPR). 

Корреджо, 13/06/2022     ДИРЕКТОР ІНТЕГРОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ОБ’ЄДНАННЯ 

МУНІЦИПАЛІТЕТІВ П’ЯНУРА РЕДЖАНА 

Доктор Лучано Парміджіані 

(цифровий підпис) 

 


