
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

18 лютого  2022 року №1222-VІІІ «Про затвердження програми про 

надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки»  

 

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 17 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи рішення 

Арцизької міської ради від 03 березня 2022 року № 1297- VІІІ « Про внесення 

змін  до рішення Арцизької міської ради від 22 лютого 2021 року « Про 

затвердження програми про надання  матеріально-грошової допомоги 

мешканцям    Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 18 

лютого 2022 року №1222-VІІІ «Про затвердження програми про надання 

матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки», а саме: 

1.1. У додатку 1 до рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 року 

№1222-VIII  у паспорті програми про надання матеріально-грошової 

допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-

2025 роки(далі – Програма) у пункті 8 «Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації Програми» на 2022 рік  цифри 

«2000,0» замінити на  цифри «3000,0». 

 

1.2 Додаток 1 до Програми «НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ»: 

доповнити пунктом 8 «Одноразова грошова допомога мобілізованим з 

числа  осіб призовного віку під час дії воєнного стану» та викласти його у 

новій редакції (додаток 1). 

 

1.3 Додатку 2 до Програми «Фінансування заходів»: Доповнити  пунктом 6 

«Матеріальна допомога мобілізованим з числа осіб призовного віку під 

час дії воєнного стану» та викласти його у новій редакції (додаток 2). 

 

 

  

 



2 Відповідальному виконавцю заходів Програми – «Комунальній установі 

«Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської ради» - врахувати 

в роботі внесені зміни. 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності. 

 

 
Проект підготовлено 

Комунальною установою 

«Центр надання соціальних 

послуг» Арцизької міської 

ради 


