
Додаток  3  
                                                             до проекту рішення Арцизької міської ради  

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріально-грошової допомоги мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади, які опинились у складних 

життєвих обставинах внаслідок введення воєнного стану в Україні 

 

Розділ 1. Загальні положення 

  

1.1.  Цей Порядок передбачає надання одноразової матеріально-грошової 

допомоги громадянам, що проживають і зареєстровані на території Арцизької 

міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах 

внаслідок введення воєнного стану в Україні, і  внутрішньо переміщеним 

особам, які були змушені залишити своє місце проживання внаслідок 

збройного конфлікту або тимчасової окупації території проживання та 

тимчасово проживають на території Арцизької міської територіальної громади. 

1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у  

бюджеті Арцизької міської територіальної громади на поточний рік. 

1.3. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина на 

ім’я голови Арцизької міської ради. 

 

Розділ 2. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

  

2.1 Питання про надання одноразової матеріальної допомоги громадянину  

розглядається на засіданні виконавчого комітету Арцизької міської ради. 

2.2. Матеріальна допомога надається мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах 

внаслідок введення воєнного стану в Україні, і  внутрішньо переміщеним 

особам, які були змушені залишити своє місце проживання внаслідок 

збройного конфлікту або тимчасової окупації та тимчасово проживають на 

території Арцизької міської територіальної громади. 

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги  

надаються наступні документи: 

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

його адреса та мотиви звернення; 

 заява про згоду на обробку персональних даних; 

 копія паспорту; 

 копія ідентифікаційного номеру; 

 номер розрахункового рахунку; 

 довідка про склад сім’ї; 

 для багатодітних родин: копії свідоцтв про народження та копії 

посвідчень багатодітної сім’ї; 



 акт обстеження матеріально-побутових умов (для мешканців Арцизької 

міської територіальної громади ) за підписом депутата Арцизької міської 

ради або старости на території старостинського округу; 

 довідка ВПО (для осіб, що тимчасово проживають на території Арцизької 

міської територіальної громади  внаслідок введення воєнного стану в 

Україні). 

2.4. Розмір матеріальної допомоги для мешканців Арцизької міської 

територіальної громади  визначається на підставі висновку акта обстеження 

матеріально-побутових умов; для внутрішньо переміщених осіб, які були 

змушені залишити своє місце проживання внаслідок збройного конфлікту або 

тимчасової окупації та тимчасово проживають на території Арцизької  міської 

територіальної громади - на підставі наданих документів. 

 

2.5. Допомога надається рішенням виконавчого комітету Арцизької міської 

ради  у розмірі від 1000 грн. до 7000 грн. 

2.6. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в 

окремих випадках (в особливо гострих життєвих ситуаціях) розглядається 

вдруге. 

2.7. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на 

засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

 невідповідності поданих документів даному Порядку або вимогам 

законодавства; 

 відсутності коштів  у бюджеті; 

 повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених 

пунктом 2.6 цього Порядку). 

  

 Розділ 3. Заключні положення 

  

3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  

розглядаються в місячний термін. 

3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається на працівника 

відділу соціального захисту населення, працівника Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської ради або на іншу 

уповноважену Арцизькою міською  радою особу. 

3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на 

директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Арцизької міської  ради. 

3.4. Кошти, передбачені для надання одноразової матеріально-грошової 

допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади, які опинилися 

у складних життєвих обставинах внаслідок введення воєнного стану в Україні, 

не можуть використовуватися для іншої мети.  

3.5. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності. 



 


