
 
 

                                             Servizio Sociale Integrato 
 

 

 

CUP ПРОЄКТ: C64H22000620006 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ГРОШОВУ ДОПОМОГУ РЕГІОНУ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ЛІТНІХ 

ЗАХОДІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ПРИСУТНІХ В 

МУНІЦИПАЛІТЕТАХ ОКРУГУ КОРРЕДЖО, ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦІ. L.R.4/2022 ТА DGR 

731/2022 

 
  - До Об’єднання Муніципалітетів П'янура Реджана шляхом 

надання керівнику Літнього центру: 

 

ЗАМІННА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА 445/00 

 

Я Нижчепідписаний/a ______________________________ в якості з одного з батьків, законного    

     (ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я) 

 представника  або тимчасового опікуна над неповнолітньою дитиною                    

___________________________________________________________________________________ 

яка має намір відвідати  літній табір/центр під назвою 

____________________________________________________________________________________

_________ організований керуючою установою                            

_______________________________________________________________                                 __ 

у приміщеннях / будівлях  ______________________________________________  по вулиці  

_____________________________ в _______________________________________________  

протягом літа 2022 року від ____________ до ____________ 

 

 

Ви вже подали заявку на літній табір від іншої установи? ТАК/НІ  __________ 

Якщо так, літній центр під назвою ___________________________  під керівництвом 

________________________________ Муніципалітет   _________________________________, вартістю € 

______ 

 

 

Необхідно заповнити анкету для кожної окремої дитини, що записується. 

 

ЗАЯВА 

для отримання грошової допомоги на підтримку неповнолітніх громадян України, 

евакуйованих у зв'язку з проведенням воєнних дій, для відвідування літніх центрів/заходів 

протягом літа 2022 року (з 1 червня по 30 вересня 2022 року) відповідно до положень 

рішення обласної ради № 731/2022 та в районному громадському розпорядженні: 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 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. Л.Р.4/2022 ТА DGR 

731/2022. 

 

З цією метою, відповідно до статей 46 та 47 Указів Президента 445/2000, ознайомлений/а 

щодо позбавлення права на пільги, отриманих внаслідок недостовірного декларування, та 

про те, що недостовірні дії та недостовірне декларування караються відповідно до 

Кримінального кодексу та відповідних законів. 

 

ДЕКЛАРУЄ 

 

- ОСОБИСТІ ДАНІ ТА МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 

 

ДАНІ ОДНОГО З БАТЬКІВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА АБО ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА 

НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ПРИСУТНЬОЇ В МУНІЦИПАЛІТЕТІ    

Прізвище  Ім’я        

 

Місце проживання по вулиці  - № будинку 

 
 

Індекс  Муніципалітет  Провінція 

 

Місце і дата народження 

 

 Телефон 

 

 

 

 

 
 

Місце знаходження по вулиці - № будинку 

 

 

Індекс  Муніципалітет  Провінція 

 

Місце та дата народження 

 

  

 

 

 
 

- подання Декларації про присутність до Органу Громадської Безпеки (дата): 

_____________ 

 Електронна адреса, на яку прийде відповідь заяви  

 

 

 

 

 

ДАНІ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ   

Прізвище  Ім’я                  



(зробити  відповідну відмітку і вказати Муніципалітет, в якому знаходиться Адміністрація) 

 КВЕСТУРА ________________ 

або 

  ШТАБ КАРАБІНЕРІВ ____ 

Заявник заявляє, що ознайомлений про те, що у разі надання грошової допомоги можуть 

проводитися перевірки для встановлення правдивості інформації, наданої відповідно до Указу No 

445/00. 

 

Заявник уповноважує Муніципалітет місця поживання та Об’єднання Муніципалітетів П'янура 

Реджана використовувати дані, що містяться в цій формі, для цілей, передбачених законом та 

указом, а також для публікації результатів, все відповідно до обмежень, встановлених Загальним 

регламентом про захист даних (GDPR n. 2016/679). 

 
 
Дата   Підпис 

 

 

  



Інформація про обробку персональних даних відповідно до статей 13 та 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 

 

Дані, що містяться в заявах на Грошову Допомогу Літніх Центрів 2022 року, представлені в порядку, передбаченому в Публічному Оголошенні (далі - 

"Оголошення"), передаються одержувачами Муніципалітету проживання неповнолітньої дитини (далі - "Муніципалітет" або "Муніципалітети"), а 
потім до  Об’єднання Муніципалітетів П'янура Реджана (далі - "Об’єднання")  для вивчення відповідних проваджень та надання пільг. 

Обробка персональних даних Муніципалітетами та Об’єднанням, у тому числі такими, що належать до категорій, зазначених у статтях  9 та 10 

Регламенту ЄС 2016/679 (далі Регламент ЄС) для цілей визнання та надання пільг відповідно до Указу, для виконання будь-яких інших пов'язаних 
інституційних функцій, здійснюється, як власник обробки персональних даних, відповідно до умов та в межах, встановлених самим Регламентом ЄС, 

Законодавчим декретом від 10 серпня 2018 року № 101 та Законодавчим декретом від 30 червня 2003 року № 196 зі змінами та доповненнями до 
вищезазначеного Законодавчого декрету від 10 серпня 2018 року № 101.   

Обробка персональних даних буде відбуватися за допомогою комп'ютерних, телематичних і паперових інструментів, з логікою, строго пов'язаною з 

цілями, для яких інформація збирається з метою гарантування її безпеки і конфіденційності (статті 5 - 11 Регламенту ЄС) і буде здійснюватися 
співробітниками Муніципалітету і Об’єднання, спеціально уповноваженими і проінструктованими. 

З метою визнання пільг, Муніципалітет і Об’єднання перевіряють наявність вимог до доступу до них на основі відповідної інформації, наявної в їх 

архівах і в адміністраціях, що володіють даними, за допомогою електронних консультацій; у цьому контексті, наприклад, визначаються зв'язки з 

Податковим реєстром, Трудовою інформаційною системою Емілія-Романья та INPS для перевірки ISEE. Муніципалітет і Об’єднання також приступають 
до перевірки самосвідомих вимог у застосуванні відповідно до статті 71 Указу Президента Республіки від 28 грудня 2000 року № 445. 

Об’єднання, як тільки пільга буде визнана, надає регіону Емілія-Романья дані, необхідні для звітності про проект і надання відносного державного 
фінансування. 

Ненадання відповідних даних може призвести до неможливості або затягування визначення провадження, а також, в окремих випадках, визначених 

референтним законодавством, застосування санкцій, у тому числі кримінальних санкцій. 

У випадках, зазначених у статтях. 15 та сс. Відповідно до Регламенту ЄС, зацікавлені сторони мають право в будь-який час отримати  або  підтвердити 
існування персональних даних, що стосуються їх, та перевірити їх використання Муніципалітетом і Об’єднанням. 

Зацікавлені сторони також мають право вимагати у формах, передбачених законом, виправлення недостовірних персональних даних та їх  інтеграцію; 

для гіпотез, передбачених Регламентом ЄС, без шкоди для спеціального проведення деяких методів лікування, вони також можуть вимагати 

скасування даних після закінчення передбачуваних термінів зберігання або обмеження обробки; противиявленням до обробки, з причин, пов'язаних з 

конкретною ситуацією зацікавленої сторони, допускається, якщо немає законних підстав для продовження обробки.  

 

Відповідна заявка повинна бути подана до співробітника із захисту даних в Муніципалітетах/ Об’єднання: 

Муніципалітет Кампаньола-Емілія (площа Рома 2 – pec : campagnolaemilia@cert.provincia.re.it) 

Муніципалітет Корреджо - Ісекс, Віале делла Репуббліка 8 - pec : isecs.correggio@cert.provincia.re.it 

Муніципалітет Фаббрико (Корсо Рома 35 - pec : fabbrico@cert.provincia.re.it ) 

Муніципалітет Ріо-Саліцето (площа Кардуччі - 18 - pec : riosaliceto@cert.provincia.re.it) 

Муніципалітет Роло (Corso Repubblica 39 - pec : rolo@cert.provincia.re.it) 

Муніципалітет Сан-Мартіно в Ріо (C.so Умберто 1^n.22 - pec : sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it) 

Unione Comuni Pianura Reggiana ( Corso Mazzini n. 35, 42015 Correggio (RE) - pec : pianurareggiana@cert.provincia.re.it) 

 

Зацікавлені сторони, які вважають, що обробка персональних даних, на які вони посилаються, була здійснена з порушенням положень Регламенту ЄС, 

мають право подати скаргу до Гаранта на захист персональних даних (Національний наглядовий орган), як це передбачено статтею 77 самого 

Регламенту ЄС, або передати це питання до відповідних судів відповідно до статті 79 Регламенту ЄС. Більш детальну інформацію щодо прав 

зацікавлених осіб можна знайти на сайті Гаранта з питань захисту персональних даних за адресою www.garanteprivacy.it.   

Зміст вищезазначеної інформації також посилається на обробку, що здійснюється Муніципалітетом та Об’єднанням щодо інших членів сімейного 
підрозділу, яким заявник зобов'язаний заявити у формі заяви, що він повинен повідомити про це. 

Дата     Підпис 

_________________        _________________________________________ 

 

mailto:pianurareggiana@cert.provincia.re.it

