
АРЦИЗЬКА МІСЬКАРАДА  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін 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» 

 

  Керуючись пунктом 22 частиною 1 статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпунктом 2 пункту 22 розділу VI Бюджетного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 №1239 « 

Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252, 

враховуючи рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1222-VIII 

«Про затвердження програми про надання матеріально-грошової допомоги 

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

змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради   

від 10 серпня 2022 року №157 «Про внесення змін до деяких рішень Арцизької 

міської ради та виконавчого комітету Арцизької міської ради», з метою вчасного 

надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади Арцизька міська рада 

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради  від 18 лютого 2022 року 

№1222-VIII «Про затвердження програми про надання матеріально-грошової 

допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 

роки», а саме:  

1.1. викласти Додаток 4  д о  р і ш е н н я  виконавчого комітету Арцизької 

міської ради               від 10 серпня 2022 року №157 «Програма про надання матеріально-

грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-

2025 роки» (далі – Програма) у новій редакції (додаток 1); 

1.2. викласти Додаток 1 «Напрями діяльності» до Програми у новій 

редакції (додаток 2); 

1.3.  викласти додаток 2 «Фінансування заходів» до Програми у новій 

редакції (додаток 3). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови Арцизької міської ради. 

 

 
                                                                    Проект  рішення  

                                                                                  підготовлений Відділом  

                                                                                  соціального захисту  

                                                                                  населення Арцизької 

                                                                                  міської ради      

 

 

 

 



Аркуш погодження до проекту рішення 

Про внесення змін 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» 

 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

 

« » 2022 року    Тетяна БАХЧЕВАН 

Заступник Арцизького міського голови 

« » 2022 року    Оксана СТОЯНОВА  

 

Начальник фінасового управління Арцизької міської ради 

 

« » 2022 року       Ірина ГРИНЬКО  

 

Начальник  юридичного відділу Арцизької міської ради 

 

«___» __________ 2022 року     __________  Олена ШАТАЛОВА 

 

 

 

Виконавець: 

Начальник відділу соціального захисту населення  

Арцизької міської ради 

 

« » 2022 року    Наталя КВАША 

             



 


