
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                    П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я №3 

 

Про надання одноразової грошової  допомоги мешканцям, будівлі і споруди 

яких пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та 

терористичних актів на території  Арцизької міської територіальної 

громади 

 
        Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» та від 17 травня 2022року №341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», на підставі рішення Арцизької 

міської ради від 24 червня 2022 року № 125 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Арцизької міської ради від 03 червня 2022 року №91«Про 

внесення змін 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», 

розглянувши заяви мешканців Арцизької міської територіальної громади, будівлі та 

споруди яких було пошкоджено 08 травня 2022 року  в результаті ракетного удару  

російських військ, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати одноразову грошову допомогу мешканцям, будівлі і споруди яких 

пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та терористичних актів на 

території Арцизької міської територіальної громади, а саме:  

 

     Афанасьєвій Надії Іванівні, яка проживає у м.Арциз по вул.Електрична, буд.1, 

кв.1, – у сумі 7000 (сім тисяч) гривень. 

      Кузьмичу Андрію Володимировичу, який  проживає у м.Арциз по 

вул.Електрична, буд.1, кв.5, – у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень. 

 

2. Бухгалтеру Відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради 

виплатити вказані суми згідно з додатком до  рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Арцизького 

міського голови. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
Проект  рішення  

                                                                                  підготовлений відділом  

                                                                                  соціального захисту  

                                                                                  населення Арцизької 

                                                                                  міської ради      

 

Аркуш погодження до проекту рішення 



«Про надання одноразової грошової допомоги допомоги мешканцям, будівлі і 

споруди яких пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та 

терористичних актів на території  Арцизької міської територіальної громади» 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 

«___» __________ 2022 року     ____________  Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник  юридичного відділу Арцизької міської ради 

 

«___» __________ 2022 року     __________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

 

Виконавець: 

Начальник  відділу соціального захисту населення Арцизької  міської  ради 

 

«_____»_________2022 року     ____________  Наталя КВАША 

 

 

 


