
 

Додаток 1 

до п р о е к т у  р і ш е н н я   

Арцизької міської ради      

 

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 

 

Паспорт 
1. Ініціатор розроблення 

програми 
Арцизька міська рада 

2. Розробник програми Відділ соціального захисту населення Арцизької 
міської 
ради 

3 Співрозробники 
програми 

- 

4. Головні розпорядники Арцизька міська рада , Відділ соціального захисту 
населення Арцизької міської ради 

5 Учасники програми, 

відповідальні 

виконавці заходів 
програми 

Арцизька міська рада , Відділ соціального захисту 

населення Арцизької міської ради, Комунальна 

установа «Центр надання соціальних послуг» 

Арцизької міської ради, старостинські округи 
6. Термін реалізації 

Програми 
2022-2025 роки 

7. Перелік бюджетів Бюджет Арцизької міської територіальної громади 
8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, тис. грн. 

2022 3 600,0 
2023 2 000,0 
2024 1 000,0 
2025 1 000,0 
За 4 
роки 

7600,0 

 

Загальні положення 

Програма про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади на 2022- 2025 роки (далі - Програма) 

розроблена на виконання пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» та   Стратегії   розвитку 

Арцизької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої 

рішенням Арцизької міської ради від 21 січня 2022 року № 1132-VІІІ. 

Цією Програмою передбачається надання фінансової підтримки мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади та членам їх сімей, які потребують 

лікування в зв’язку з тяжкою хворобою; які постраждали від пожежі; стихійного 



лиха; які опинились у складних життєвих обставинах внаслідок введення воєнного 

стану в Україні; які тимчасово перебувають на території Арцизької міської 

територіальної громади та опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок 

введення воєнного стану в Україні. 

Програмою також передбачено надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади на поховання осіб, що 

належать до деяких категорій визначених чинним законодавством. 

Крім того, Програма передбачає одноразову матеріально-грошову допомогу у 

сумі 20000 гривень мешканцям Арцизької міської територіальної громади 

призовного віку, мобілізованим під час дії воєнного стану в Україні з 24 лютого 

2022 року до припинення (скасування) воєнного стану, які проживають на 

території Арцизької міської територіальної громади та направлені для 

проходження військової служби в регіони, де ведуться бойові дії. 

Також одноразову матеріально-грошову допомогу мешканцям, будівлі і 

споруди яких пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та 

терористичних актів на території Арцизької міської територіальної громади, у 

розмірі, визначеному виконавчим комітетом Арцизької міської ради. 

 

Мета та основні завдання Програми 

Основною метою Програми є забезпечення виконання завдань органів 

місцевого самоврядування в частині соціального захисту населення згідно з 

напрямами діяльності (додаток 1 до Програми), підвищення рівня соціальної 

захищеності та поліпшення матеріального становища мешканців Арцизької 

міської територіальної громади. 

 

Заходи з виконання Програми 

Виконання Програми забезпечується в напрямах діяльності, визначених у 

додатку 1 до Програми, шляхом вжиття наступних заходів: 

1. Виділення з бюджету Арцизької міської територіальної громади коштів 

для надання матеріально-грошової допомоги особам, які мають право на її 

одержання згідно з додатками 3-5 до Програми. 

2. Забезпечення своєчасного перерахування коштів особам, які мають 

право на одержання матеріально-грошової допомоги згідно з додатками 3-5 до 

Програми. 

 

Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми відбувається в межах коштів, передбачених в 

бюджеті Арцизької міської територіальної громади на відповідний рік для 

надання матеріальної допомоги, згідно з додатком 2 до Програми. 

Матеріальна допомога на лікування в зв’язку з тяжкою хворобою; 

постраждалим від пожежі; стихійного лиха; власники будівель та споруд, 

пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних 

актів на території Арцизької міської територіальної громади надається згідно з 

Порядком надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади (додаток 3), мешканцям Арцизької міської територіальної 

громади та внутрішньо переміщеним особам, які опинились у складних життєвих 

обставинах внаслідок введення воєнного стану в Україні-Порядком надання 

одноразової матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 



територіальної громади, які опинились у складних життєвих обставинах 

внаслідок введення воєнного стану в Україні (додаток 4), мешканцям Арцизької 

міської територіальної громади призовного віку, мобілізованим під час дії 

воєнного стану в Україні-Порядком надання одноразової матеріально-грошової 

допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади призовного віку, 

мобілізованим під час дії воєнного стану в Україні (додаток 5). 

Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми   здійснюється   комісіями   з   питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, з 

питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Арцизької міської ради. Відповідно до плану роботи Арцизької міської 

ради хід виконання Програми координуватиметься виконавчим комітетом 

Арцизької міської ради. 

 

Результати реалізації Програми 

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту визначених категорій громадян, поліпшить соціально-психологічний 

клімат у суспільстві та родинах, забезпечить дотримання вимог законодавства щодо 

безоплатного поховання осіб, сприятиме вирішенню медичних, соціально- 

побутових питань, зменшенню соціальної напруги в суспільстві.



 

Додаток 2 до проекту   

рішення Арцизької міської ради 

Додаток 1 до Програми 

про надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади на 2022- 2025 роки 
 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавці 
заходів 
програми 

Джерело 
фінансування 

Всього 2022 2023 2024 2025 Очікуваний результат 

1. Проведення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи та 

консультативної допомоги 

особам з питань щодо порядку 

надання матеріально-грошової 

допомоги мешканцям 

Арцизької міської 

територіальної 
громади 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 
«Центр надання 

соціальних послуг» 

Арцизької міської 

ради 

 
 

Не потребує 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

Забезпечення виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 

2. Матеріально-грошова допомога 
мешканцям Арцизької 

міської територіальної 

громади, які потребують 

лікування в зв’язку з тяжкою 

хворобою 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних 

послуг»Арцизької 

міської ради 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

 

 

 
4488 

 

 

 

 

 

 

 

 
1488 

 

 

 

 

 

 

 

 
1000 

 

 

 

 

 

 

 

 
1000 

 

 

 

 

 

 

 

 
1000 

Поліпшення індикаторних 

показників здоров’я, 

матеріального становища та 

підвищення   рівня 

соціального захисту осіб, які 

мають  тяжкі 

захворювання 

3. Матеріально-грошова допомога 
мешканцям Арцизької 

міської територіальної 

громади, постраждалим від 

стихійного лиха 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 
соціальних послуг» 
Арцизької міської ради 

Бюджет 
Арцизької 
міської 
територіальної 

громади 

Поліпшення 

матеріального становища 

та підвищення рівня 

соціального захисту осіб, 

які постраждали від 

стихійного лиха. 



4. Матеріально-грошова допомога 
мешканцям Арцизької міської 
територіальної громади, 
постраждалим від пожежі 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 
соціальних послуг» 
Арцизької міської ради 

Бюджет 
Арцизької 
міської 
територіальної 
громади 

     Поліпшення 
матеріального становища 
та підвищення рівня 
соціального захисту осіб, 

які постраждали від 

пожежі. 

5. Матеріально-грошова 

допомога мешканцям 

Арцизької міської 

територіальної громади на 

поховання осіб, що належать 

до деякіх категорій 

визначених чинним 

законодавством 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних 

послуг»Арцизької 

міської ради 

Бюджет 
Арцизької 
міської 
територіальної 
громади 

Забезпечення  виконання 

завдань органів   місцевого 

самоврядування в   частині 

соціального    захисту 

населення 

6. Надання одноразової 
матеріально - грошової 
допомоги мешканцям 
Арцизької міської 
територіальної громади, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах внаслідок введення 
воєнного стану в Україні 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 
«Центр надання 

соціальних послуг» 

Арцизької міської 

ради 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

 
1300 

 

 

 

 

 

 
800 

 

 

 

 

 

 

 

500 

   

 

 

Забезпечення виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 
7. Надання одноразової 

матеріально грошової допомоги 

особам, що тимчасово 

перебувають на території 

Арцизької міської 

територіальної громади, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах внаслідок введення 

воєнного стану в Україні 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Арцизької міської ради 

Бюджет 

Арцизької 
міської 
територіа льної 
громади 



8. Своєчасне перерахування 
коштів особам, які потребують 
дороговартісного та 
довготривалого лікування, 
постраждали від пожежі, 
стихійного лиха, та членам їх 
сімей 

Арцизька міськарада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

Арцизької 
міської ради 

Не потребує      Забезпечення виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 

9. Одноразова матеріально- 

грошова допомога у сумі 20000 

гривень мешканцям Арцизької 

міської територіальної громади 

призовного віку, мобілізованим 

під час дії воєнного стану в 

Україні з 24 лютого 2022 року до 

припинення (скасування) 

воєнного стану, які проживають 

на території Арцизької міської 

територіальної громади та 

направлені для проходження 

військової служби в регіони, де 
ведуться бойові дії 

Арцизька міська рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
Арцизької міської ради, 
Комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Арцизької міської ради 

Бюджет 
Арцизької 
міської 
територіальної 
громади 

 
 

1800 

 
 

1300 

 

 

500 

  Поліпшення матеріального 
становища мешканців 
Арцизької міської 
територіальної громади, 
мобілізованим під час дії 
воєнного стану в Україні 

10. Одноразова грошова 

допомога мешканцям, будівлі 

і споруди яких пошкоджено 

внаслідок надзвичайних 

ситуацій, воєнних дій та 

терористичних актів на 

території Арцизької міської 

територіальної громади, у 

розмірі, визначеному 

виконавчим комітетом 

Арцизької міської ради 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
Арцизької 
міської ради 

Бюджет 

Арцизької міської

територіальної 

громади 

 

 

 
12 

 

 

 
12 

   Поліпшення матеріального 

становища мешканців, 

будівлі і споруди яких 

пошкоджено внаслідок 

надзвичайних ситуацій, 

воєнних дій та 

терористичних актів на 

території Арцизької 

міської територіальної 

громади 

 РАЗОМ   7600 3600 2000 1000 1000  



Додаток 3 до проекту   

рішення Арцизької міської ради 

Додаток 2 до Програми 

про надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади на 2022- 2025 роки 

 

Фінансування заходів 

 

№
 п/ 
п 

Найменування 
заходу 

Головний 
розпорядник 
коштів 

Виконавець 
заходу  
програми 

Джерела 
фінансуван
ня 

Об'єм 

фінансува ння 

загалом, 

тис.грн. 

I етап 
2022р., 
тис.грн. 

II етап 
2023р., 
тис.грн. 

III етап 
 2024р., 
тис.грн. 

IVетап 
2025 р., 
тис.грн. 

1 Матеріально-
грошова 

допомога 
мешканцям 

Арцизької 
міської 

територіальної 
громади, які 

потребують 

лікування в 
зв’язку з 

тяжкою 
хворобою 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська 

рада,Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ «Центр 

надання 
соці
альн
их 
посл
уг» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

4488 

 

 

 

 

 

 

 

 

1488 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

2 Матеріально- 
грошова  
допомога 
мешканцям 
Арцизької 
територіально
ї громади 
постраждалим 

від 

стихійног

о лиха 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 
міська 

рада,Відділ 

соціального 
захисту 

населення, 
КУ «Центр 

надання 
соціальних 

послуг» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 



3 Матеріально- 

грошова 

допомога 

мешканцям 

Арцизької 

територіально

ї громади 
постраждал
им від 
пожежі 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ «Центр 

надання 
соціа
льни
х 
послу
г» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

4 Матеріальн

о- грошова 

допомога 

мешканцям 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

на 

поховання 

осіб, що 

належать 

до деякіх 

категорій 

визначених 
чинним 
законода
вством 

Арцизька 

міська   рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

     



5 Надання 
одноразової 

матеріально - 
грошової 

допомоги 
мешканцям 

Арцизької 
міської 

територіальної 
громади, які 

опинилися у 

складних 
життєвих 

обставинах 
внаслідок 

введення 
воєнного стану 

в Україні 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

 

 

1300 

 

 

800 

 

 

      500 

  

6 Надання 

одноразової 

матеріально - 

грошової 

допомоги 

особам, що 

тимчасово 

перебувають 

на території 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади, які 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах 

внаслідок 

введення 
воєнного 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 



стану в 
Україні 

7 Одноразова 

матеріально-

грошова 

допомога усумі 

20000 гривень 

мешканцям 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

призовного 

віку, 

мобілізованим 

під час дії 

воєнного стану 

в Україні з 24 

лютого 2022 

року до 

припинення 

(скасування) 

воєнного 

стану, які 

проживають на 

території 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади та 

направлені для 

проходження 

військової 

служби в 

регіони, де 

ведуться 
бойові дії 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

КУ 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіаль

ної громади 

 

1800 
 

1300 

 

500 

  



8 Одноразова 

грошова 

допомога 

мешканцям, 

будівлі і 

споруди яких 

пошкоджено 

внаслідок 

надзвичайних 

ситуацій, 

воєнних дій та 

терористичних 

актів на 

території 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади, у 

розмірі, 

визначеному 

виконавчим 

комітетом 

Арцизької 

міської 
ради 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизької 

міської ради. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Арцизької 

міської ради. 

 

 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

12 

 

 

12 

   

 Разом:    7600 3600 2000 1000 1000 



 


