
 АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ      

                                                                   

 ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

 

  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Арцизької міської ради від 24 березня 2022 року № 50 «Про затвердження  

Порядку надання одноразової матеріально-грошової допомоги мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади призовного віку,  

мобілізованим під час дії воєнного стану  в Україні»  

 

 Керуючись статтями 28, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 17 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  

Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022, від 11 квітня 

№ 231/2022, на  виконання  пункту 3 рішення Арцизької міської ради від 18 

березня 2022 року № 1307-VIII «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», з 

метою приведення Порядку надання одноразової  матеріально-грошової 

допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади  призовного  

віку, мобілізованим під час дії  воєнного стану в Україні, у відповідність до 

чинного законодавства, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

 ВИРІШИВ: 

1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 24 березня 2022 року №50 «Про затвердження Порядку надання 

одноразової  матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади  призовного  віку, мобілізованим під час дії  воєнного 

стану в Україні», виклавши Порядок надання одноразової матеріально-

грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади  

призовного віку, мобілізованим під час дії воєнного стану  в Україні, у новій 

редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського    

голови. 

                                                                                   

 

 

 

 

 
Проект рішення підготовлений 

                                                                                   КУ «Центр надання соціальних 

                                                                                  послуг» Арцизької міської ради  



Додаток   

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

 Арцизької міської ради 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріально-грошової допомоги  мешканцям  

Арцизької міської територіальної громади призовного віку,  

мобілізованим під час дії воєнного стану в Україні  
 

Розділ 1. Загальні положення 

  

1.1.  Цей Порядок передбачає надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади призовного віку, 

мобілізованим під час дії воєнного стану в Україні, які проживають  на території 

Арцизької міської територіальної громади та направлені для проходження 

військової служби на території, де ведуться бойові дії (далі – мобілізовані). 

1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених 

у місцевому бюджеті на поточний рік, у розмірі, визначеному Арцизькою 

міською радою, одноразово, мобілізованим (крім осіб, які увійшли до  складу 

Сил територіальної оборони та інших добровольчих формувань 

територіальної оборони).   

1.3. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява мобілізованого 

або повнолітнього члена його сім`ї, подана на ім`я Арцизького міського голови, 

та документи, передбачені п. 2.3 цього Порядку. 

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

  

2.1.Питання про надання матеріальної 

допомоги мобілізованому  розглядається на засіданні виконавчого комітету 

Арцизької міської ради. 

2.2.  Матеріальна допомога надається під час дії воєнного стану в Україні, 

одноразово мобілізованим, які фактично проживають на території Арцизької 

міської територіальної громади та знаходяться на  військовому обліку  у  

Першому відділі Болградського районного територіального центру 

комплектування  та соціальної підтримки. 

2.3.  Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

обов’язково надаються наступні документи: 

особиста заява, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його 

адреса та мотиви звернення, номер розрахункового рахунку; 

заява про згоду на обробку, використання та поширення персональних     

даних; 

копія паспорта громадянина України; 

копія документа про присвоєння  РНОКПП; 

копія свідоцтва про народження, про шлюб або витяг з ДРАЦС; 



лист – зобов’язання про повернення коштів у разі їх незаконного отримання; 

акт опитування свідків (у разі відсутності реєстрації місця проживання) про  

фактичне проживання на території Арцизької міської територіальної громади; 

довідка (витяг з наказу) про направлення до служби у Збройні Сили України 

на території, де ведуться бойові дії.  

2.4.  Допомога надається одноразово або мобілізованому, або одному члену 

його сім`ї за письмовою згодою мобілізованого, або спадкоємцю мобілізованого 

у разі загибелі останнього. 

2.5. Допомога надається рішенням виконавчого комітету Арцизької міської 

ради у розмірі, визначеному Арцизькою міською радою, одноразово. 

2.6.Матеріальна допомога надається шляхом перерахування на 

розрахунковий рахунок особи, яка надала документи. 

2.7. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на 

засіданні виконавчого комітету Арцизької міської ради  з обов’язковим 

повідомленням заявника у випадках: 

невідповідності поданих документів вимогам даного Порядку; 

відсутності коштів у бюджеті Арцизької міської територіальної громади; 

отриманням мобілізованим матеріально-грошової допомоги з інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством України,  крім державного 

бюджету, у тому числі з коштів Ради підприємців Арцизької міської 

територіальної громади; 

порушенням пункту 2.4 Порядку. 

  
 

 


