
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №29 

Про надання одноразової грошової допомоги мобілізованим мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади 
 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на виконання 

рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 10 серпня 2022 

року № 157 «Про внесення змін до деяких рішень Арцизької міської ради та 

виконавчого комітету Арцизької міської ради», розглянувши заяви 

мобілізованих мешканців Арцизької міської територіальної громади з 

доданими документами, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Надати одноразову грошову допомогу мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади призовного віку, мобілізованим під час дії воєнного 

стану в Україні з 24 лютого 2022 року до припинення (скасування) воєнного 

стану, які проживаюють на території Арцизької міської територіальної 

громади та направлені для проходження військової служби в регіони, де 

ведуться бойові дії, у розмірі по 20 000 (двадцять тисяч) гривень на кожну 

особу згідно зі списком, що додається.  

2. Головному спеціалісту – бухгалтеру відділу соціального захисту 

населення Арцизької міської ради виплатити вказану суму згідно з додатком 

до рішення.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Арцизького міського голови.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення 

підготовлений Відділом 

соціального захисту населення 

Арцизької міської ради 
 

 

 

 

 

 



                                         

                          

Додаток 

                                                                                 до проекту рішення виконавчого комітету 

                                                 Арцизької міської ради 
 

СПИСОК 

мешканців Арцизької міської територіальної громади призовного віку, 
мобілізованих під час дії воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року до 

припинення (скасування) воєнного стану, які проживають на території Арцизької 
міської територіальної громади та направлені для проходження військової служби 

на території, де ведуться бойові дії 

№ 
з/п 

 

ПІБ 
 

Номер та дата 
довідки(наказу) 

 

Номер військової 
частини 

 

1 ********, 

 одержувач – ********* 

№535/27 від 02.07.2022р. ******** 

2 ******** №4410 від 15.07.2022р. ******** 

3 ******** №9405 від 01.09.2022р. ******** 

4 ********, 

 одержувач – ********* 

№812/1 від 15.08.2022р. ******** 

5 ********, 

 одержувач – ********* 

№3361від 18.08.2022р. ******** 

6 ******** №220 від 05.08.2022р. ******** 

7 ********, 

 одержувач – ********* 

№200 від 29.07.2022р. ******** 

8 ********, 

 одержувач – ********* 

№528/12 від 01.08.2022р. ******** 

9 ********, 

 одержувач – ********* 

№458 від 11.08.2022р. ******** 

 

 


