
Додаток  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 29 липня 2022 року 

 № ___/2022-мр  

 

Порядок денний 

чергового пленарного засідання тридцятої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

1. Про перейменування вулиць та провулків, демонтаж пам’ятників, 

розташованих на території Арцизької міської територіальної громади 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 

2. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 

2021 року №1115-VIII «Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 

2022 рік» 
Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник служби у справах дітей 

 

3. Про надання дозволу Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради на безкоштовну передачу продуктів харчування та 

напівфабрикатів   
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття виконаних робіт по 

об’єкту: «Капітальний ремонт внутрішнього туалету будівлі 

Деленського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Арцизької міської ради (корпус № 1) 

для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, розташованого 

за адресою: вул. Миру, 62 А, с. Делень, Болградського району, 

Одеської області» 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

5. Про перейменування Комунального закладу «Арцизька дитяча 

художня школа» Арцизької міської ради   
Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму 

 

6. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької 

міської ради у новій редакції 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор Комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької 

міської ради 

 

7. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» у новій редакції 



Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор Комунального 

некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Арцизької міської ради 

 

8. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 03 червня 

2022 року №1325-VIII «Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території під будівництво майданчика насосної 

станції підкачування (НСП) у селі Надеждівка» 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського 

голови 

 

9. Про затвердження звіту про виконання бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за перше півріччя 2022 року 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна - начальник фінансового управління 

Арцизької міської ради 

 

10. Про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності з 

цільовим призначенням «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розташованих на території 

Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

11. Про надання Акціонерному товариству «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в довгострокову оренду на 49 (сорок 

дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії, розташованої за адресою: Одеська область, м. Арциз, 

вул. Електрична, 2 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

12. Про надання Фермерському господарству «Промінь» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Арцизької міської 

територіальної громади, в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області 

(нежитлова будівля, буд.9) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

13. Про надання Фермерському господарству «Промінь» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 



рахунок земель сільськогосподарського призначення Арцизької міської 

територіальної громади, в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області 

(нежитлові будівлі, буд.14) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

14. Про надання Фермерському господарству «Промінь» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Арцизької міської 

територіальної громади, в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області 

(нежитлові будівлі, буд.35) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

  

15. Про надання Фермерському господарству «Промінь» дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Арцизької міської 

територіальної громади, в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області 

(нежитлова будівля, буд.22) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

16. Про надання Фермерському господарству «Промінь». дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Арцизької міської 

територіальної громади, в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Холмської сільської ради Одеської області 

(нежитлові будівлі, буд.22) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

17. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Приватному 

підприємству «АРТАЛ» для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості за адресою: вул. Пушкіна, 47, 

м. Арциз Одеської області 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   



 

18. Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТОРГОВА КОМПАНІЯ «МІНЕРАЛ» щодо надання дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності з цільовим призначенням «для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва», розташованих на 

території Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  

зборів фінансового управління Арцизької міської ради   

 

  
 


