
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-21-62,
Е-таі1: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua \УеЬ:www.kyiv-oblosvita.gov.ua КодЄДРПОУ 02143614

На № ___________ від________

Керівникам місцевих органів 
управління освітою, закладів 
освіти обласної комунальної 
власності, професійно-технічних 
навчальних закладів

Про надання допомоги постразвдалим 
особам та особам, які переміщуються

На виконання листа Міністерства соціальної політики України 

від 04.11.2011 № 4658/0/10-14/081 департамент освіти і науки просить 

підтримати ініціативу Міністерства соціальної політики України та 

запропонувати проведення благодійної акції серед працівників.

Копія листа Міністерства соціальної політики України додається від 

04.11.2011 №4658/0/10-14/081 додається.

Додаток на 2 аркушах.

Директор департаменту Н.І. Клокар

Гончаренко

mailto:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua


М І Н І С Т Е Р С Т В О  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇН И  

(М інсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/! 0, м. Київ, 01601, тел.: (044)226-24-45, факс: (044') 289-00-98 H-mail: infofr/Tnlsp.i'Ov.ua. 

К олЄ Д РП О У  37567866, реєстраційний рахунок 352190010041 17 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

/ К  S V  № */£> 5~#/о /Г<р-А ґ /Я ґ ґ

На № ВІД Прем’єр-міністру України 
Яценюку А . П.

Про відкриття рахунків для надання 
допомоги постраждалим особам та 
особам, які переміщуються

Шановний Арсенію Петровичу!

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 
№ 535 „Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли 
від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України або району проведення антитерористичкої операції” 
Мінсоцполітики відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних та 
юридичних осіб для надання одноразової допомоги постраждалим особам та 
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або 
району проведення ангитерористичної операції, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

У зв’язку з цим просимо Вас, шановний Арсенію Петровичу, доручити 
розмістити н а . веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію щодо 
відкриття зазначених рахунків та ініціативи працівників Мінсоцполітики, які з 
метою надання підтримки постраждалим учасникам антитерористичної 
операції та внутрішньо переміщеним особам вирішили провести благодійну 
акцію, в рамках якої перерахувати свою одноденну заробітну плату для 
надання грошової допомоги таким особам.

Також просимо підтримати ініціативу Мінсоцполітики та приєднатися до 
благодійної акції, запропонувавши її проведення серед працівників 
Секретаріату Кабінету Міністрів України та працівників центральних органів 
виконавчої влади.

Для зарахування коштів:
у національній валюті (гривні): Міністерство соціальної політики

України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 31252301178737 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172.

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ 
' , . ...г ' СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«а  ~ №41257/0/1-14 ВІД 05 11 2014

І  ІІН ІП И ІІІІІШ П



в євро та доларах США: Міністерство соціальної політики України, 
ЄДРПОУ 37567866, рах. 25302020054709 в AT „Укрексімбантс” м. Києва, 
МФО 322313.

З повагою ■ ■

Міністр Л.Денісова

Кривошгсв С. М. 289*30-64


