
Додаток  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 22 листопада 2022 року 

 №____/2022-мр  

 

   Порядок денний 

позачергового пленарного засідання тридцять третьої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання   
 

1.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 21 січня 2022 

року №1144-VIII «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької 

міської ради» 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

2.Про внесення змін до Положення та Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

3.Про внесення змін до  Положення про старосту 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

4. Про затвердження плану діяльності Арцизької міської ради з підготовки та 

прийняття проектів регуляторних актів на 2023 рік 
Доповідач: Гойчева Діана Сергіївна – начальник відділу економіки та інвестицій 

Арцизької міської ради 

 

5. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 

року №1222-VІІІ «Про затвердження програми про надання матеріально-

грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на  

2022-2025 роки» 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту населення 

 

6.Про затвердження звіту про виконання бюджету  Арцизької міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2020 року №67-VIII  «Про затвердження програми «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  на  2021 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 



 

8.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2020 року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій 

територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» на 

2021 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 22 

лютого 2021 року №181-VIII «Про затвердження міської програми 

цивільного захисту, техногенної та  пожежної безпеки Арцизької міської 

територіальної громади Одеської області на 2021 – 2024 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

10. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від  

21 січня 2022 року №1135-VIII «Про затвердження програми національного 

спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

11. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

ради від 24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  на 2022 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

12. Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту  

для обслуговування тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності № 31 від 20 лютого 2017 року фізичній особі - підприємцю  

Галкіній Олені Сергіївні по вул. Будівельників (поряд з в’їздом на ринок 

«Північний») в м. Арциз 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та  екологічних питань 

 


