
Додаток 1  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 12 грудня 2022 року 

 № 160 /2022-мр  

 

Порядок денний 

позачергового пленарного засідання тридцять п’ятої  сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання   
 

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

18.02.2022 року №1210 –VIII «Про затвердження Програми з організації 

харчування учнів та вихованців у закладах освіти Арцизької міської ради на 

2022 рік» 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

2. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1098- VІІІ «Про затвердження  програми розвитку культури, туризму 

та збереження історико-культурної спадщини Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 
Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму Арцизької 

міської ради 

 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької  міської ради від  26 

січня 2021 року № 150-VIII «Про затвердження програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради   на 2021-2022 роки» 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

4.Про затвердження змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради на ІІІ квартал 2022 року 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 
5. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2022 рік 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 

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

грудня 2021року №1106-VIII  «Про затвердження програми розвитку та 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 

роки» 



Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 21 

січня 2022 року №1133-VIII «Про затвердження  комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2027 роки» 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 

благоустрою 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: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 

благоустрою міської ради 

 

9. 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: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 

благоустрою міської ради 

 

10. 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 

 

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    
 

 

 

 
 


