
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Арцизької міської ради від 11 березня 2022 року № 40 

 «Про затвердження Порядку використання благодійної/гуманітарної 

допомоги в умовах воєнного стану в Україні» 

 

     Керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указом Президента України від 14 березня 2022 №133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», враховуючи рішення 

виконавчого комітету Арцизької міської ради  від 31 березня 2022 року №60 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 11 березня 2022 року №40 «Про затвердження Порядку використання 

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні», з метою 

підвищення ефективності роботи комісії з питань розподілу 

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні, 

виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 11 березня 2022 року № 40 «Про затвердження Порядку використання 

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні», 

виклавши Порядок використання благодійної/гуманітарної допомоги в умовах 

воєнного стану в Україні та склад комісії з питань розподілу 

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні у нових 

редакціях (додаток 1 та додаток 2 відповідно). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Арцизького міського голови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект рішення 

підготовлений відділом 

соціального захисту населення 

Арцизької міської ради 



 

                                                           Додаток 1 
до проекту рішення виконавчого комітету  

Арцизької міської ради  

 
 

Порядок використання  

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні 
 

1. Порядок використання благодійної/гуманітарної допомоги в умовах 

воєнного стану в Україні (далі – Порядок) визначає механізм надання 

благодійної/гуманітарної та іншої допомоги пільговим категоріям населення: 

дітям з інвалідністю, які проживають на території Арцизької міської 

територіальної громади; 

одиноким громадянам похилого віку, які знаходяться під супроводом КУ 

«Центр надання    соціальних послуг» Арцизької міської ради; 

         сім`ям та дітям, діти-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах та проживають в 

Арцизькій міській територіальній громаді; 

          внутрішньо переміщеним особам, які опинилися у складних життєвих   

обставинах та були змушені залишити своє місце проживання через  збройний  

конфлікт або тимчасову окупацію території проживання, внаслідок чого 

тимчасово проживають на території Арцизької міської територіальної громади;   

           територіальній обороні та військовослужбовцям в умовах воєнного стану 

в Україні за рахунок благодійної/гуманітарної допомоги, пожертв фізичних та 

юридичних осіб (далі - допомога), та придбаних предметів і матеріалів, 

продуктів харчування за рахунок коштів, що надійшли в національній та 

іноземній валюті на поточний рахунок Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

(далі — рахунок) від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як 

благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі — кошти). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах 

України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», «Про громадські об’єднання» та інших законодавчих 

актах щодо надання благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та 

дарунків тощо. 

3. Одержувачем коштів є Комунальне некомерційне підприємство 

«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради. 

4. Координація роботи з одержання та розподілу допомоги здійснюється 

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Арцизької 

міської ради та Відділом соціального захисту населення Арцизької міської 

ради. 

5. Кошти та допомога спрямовуються на: 

задоволення продовольчих потреб – закупівлю продуктів харчування, у 

тому числі дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць 

призначення; 



забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, 

гігієнічними засобами — закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, 

гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;   

забезпечення медичними засобами — закупівлю лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів 

до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення; 

евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де 

ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на 

оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;  

забезпечення гуманітарною допомогою – оплату транспортування 

гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги 

на території України; 

облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями 

залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям); 

оплату інших заходів, спрямованих на підтримку громадян. 

6. Розподіл допомоги та коштів за напрямами, зазначеними у пункті 5 

цього Порядку, здійснюється комісією з питань розподілу 

благодійної/гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні (далі — 

комісія). 

Першочергово кошти спрямовуються на: 

евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де 

ведуться бойові дії; 

задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами; 

забезпечення гуманітарною допомогою. 

Комісія має право приймати рішення щодо визначення пріоритетних  

напрямів та обсягу спрямування коштів. 

7. Засідання комісії веде голова, а за його відсутності — один із членів 

комісії, обраний більшістю голосів її членів. 

Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається 

головою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо чи відео-

конференції. 

Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у 

режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема 

через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії у такому режимі. 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її складу. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим 

та секретарем. 

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере 

участь у засіданнях комісії. 

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь 

у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне 

рішення приймає голова комісії. 

Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів для надання допомоги. 



8. Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради звітує комісії про обсяги та надходження 

коштів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до проекту рішення  

виконавчого комітету  

Арцизької міської ради                                                                                                                  

 

 
СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗПОДІЛУ БЛАГОДІЙНОЇ/ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Член комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ Посада 

Голова комісії Оксана СТОЯНОВА заступник Арцизького 

міського голови 

Секретар Наталія СНІГИР головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Арцизької міської ради 

Член комісії Олена ЛАЗАР диспетчер відділу 

капітального будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту 

та благоустрою 

Член комісії Олександр СТЕПАНЕНКО директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг Арцизької 

міської ради» 

Член комісії Олена ЧЕБАН начальник Служби у справах 

дітей Арцизької міської ради 

Член комісії Наталя КВАША начальник Відділу 

соціального захисту 

населення Арцизької міської 

ради 

Член комісії Діана ГОЙЧЕВА в.о.начальника відділу 

економіки та інвестицій 

Член комісії Ольга БАЖАК заступник генерального 

директора КНП Арцизька 

центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради з 

економічних питань 

_________________________________ 

 

Начальник відділу соціального захисту наседлення           ________ Наталя КВАША 

 


