
        Додаток2  

     до проекту рішення Арцизької міської ради 

Фінансування заходів 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Виконавець 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Об'єм 

фінансуван 

ня загалом, 

тис.грн. 

I етап 

2022 р., 

тис.грн. 

II етап 

2023р., 

тис.грн. 

III етап 

2024 р., 

тис.грн. 

IV етап 

2025 р., 

тис.грн. 

1 
Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької територіальної громади 

Арцизька міська 

рада, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 
послуг» 

бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

          

2 
Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької територіальної громади 

постраждалим від стихійного лиха 

Арцизька міська 

рада, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

4000 1000 1000 1000 1000 

3 
Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької територіальної громади 
постраждалим від пожежі 

Арцизька міська 

рада, КУ «Центр 
надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 
населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 

міської 
територіальної 

громади 

          

4 

Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької міської територіальної 
громади на поховання одиноких 

громадян та на поховання 

учасників бойових дій. 

Арцизька міська 
рада, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 
захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 
міської 

територіальної 

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, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

1000 1000       

6 

Надання одноразової матеріально-

грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, та 

були змушені залишити своє місце 

проживання внаслідок збройного 

конфлікту або тимчасової окупації 

території проживання та тимчасово 

проживають на території Арцизької 

міської територіальної громади 

Арцизька міська 

рада, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

          

7 

Одноразова грошова 

допомога  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   

Арцизька міська 

рада, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту 

населення. КУ 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

1000 1000       

  Разом:       6000 3000 1000 1000 1000 

 


