
АРЦИЗЬКА МІСЬКА 

РАДА ВИКОНАВЧИЙ 

КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до деяких рішень Арцизької міської ради та 

виконавчого комітету Арцизької міської ради 

 

На підставі статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 91, пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з 

метою забезпечення здійснення повноважень Відділом соціального захисту 

населення  Арцизької міської ради, виконавчий комітет Арцизької міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 24 червня 2022 року № 131 «Про затвердження  програми «Компенсація витрат 

за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану на територію Арцизької міської територіальної громади на 

2022 рік», виклавши Програму   «Компенсація витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану на 

територію Арцизької міської територіальної громади на 2022 рік» у новій редакції 

(додаток 1).   

2. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від  16 квітня 2021 року № 

286-VIII «Про затвердження програми «Компенсація пільгового проїзду 

окремих категорій громадян в залізничному транспорті на 2021 рік» (у 

редакції, затвердженій  рішенням Арцизької міської ради від  24 грудня  2021 

року № 1123-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької 

міської ради від 16 квітня 2021 року №286-VIII «Про затвердження 

програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян в 

залізничному транспорті на 2021 рік»), виклавши Програму «Компенсація 

пільгового проїзду окремих категорій громадян в залізничному транспорті 

на 2021- 2022 ріки» у новій редакції (додаток 2).   

3. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від  17 грудня 2021 року № 

1092-VIII «Про затвердження програми «Фінансування витрат за надані 

пільги окремим категоріям громадян з  послуг зв’язку на 2021 – 2022 роки», 

виклавши  Програму «Фінансування витрат за надані пільги окремим 

категоріям громадян з послуг зв’язку на 2021 – 2022 роки» у новій редакції 

(додаток 3).   

4. 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» (у редакції зі змінами, внесеними рішеннями 

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», 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»), виклавши  Програму про 

надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки у новій редакції (додаток 4).   

5.  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 деяких рішень Арцизької міської ради та 

виконавчого комітету Арцизької міської ради» 

 

 

 

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     __________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

 

Виконавець: 

Начальник  відділу соціального захисту населення Арцизької  міської  ради 

 

«_____»_________2022 року     ____________  Наталя КВАША 

 

 
 

 


