
Додаток 2  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 12 грудня 2022 року 

 № _____/2022-мр  

 

Порядок денний 

чергового пленарного засідання тридцять шостої  сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання   

 

1. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2023 рік 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального некомерційного 

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

 

2. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» на 

2023-2024 роки 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

3. Про затвердження програми безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та 

зубопротезування учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них на 

2023-2024 роки» 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

4. Про затвердження програми підтримки лікарських кадрів Комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради на 2023-2024 роки 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

5. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

на 2023 рік 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 
6. Про затвердження програми «Фінансування витрат за надані пільги 

окремим категоріям громадян з послуг зв’язку на 2023–2025 роки» 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту Арцизької 

міської ради 

 



7. Про затвердження програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян в залізничному транспорті на 2023-2025 роки» 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту Арцизької 

міської ради 

8. Про затвердження вартості харчування та встановлення пільгових  умов 

оплати за харчування  в закладах дошкільної освіти Арцизької міської ради 

на 2023 рік 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради  

9. Про затвердження вартості харчування  та встановлення пільгових умов 

оплати за харчування в закладах загальної середньої освіти  Арцизької 

міської ради на 2023 рік 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

10. Про затвердження Програми з організації харчування учнів та вихованців 

у закладах освіти Арцизької міської ради на 2023 рік 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

11.Про затвердження структури та чисельності Комунального  

підприємства «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство  

«Колос» Арцизької міської ради на 2023 рік 
Доповідач: Боз Денис Павлович – директор Комунального підприємства 

«Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» Арцизької міської ради 

 

12.Про затвердження структури та чисельності Комунальної організації 

Арцизький дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Ювілейний» Арцизької міської ради на 2023 рік 

Доповідач: Данилов Євген Миколайович – директор Комунальної організації Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» 

 

13.Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунальної 

організації Арцизький дитячий позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради на 2023-2024 рік 
Доповідач: Данилов Євген Миколайович – директор Комунальної організації Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» 

 

14.Про затвердження  структури та чисельності Комунального 

підприємства  «Трудовий архів Арцизької міської ради» на 2023 рік 
Доповідач: Снєгур Анна Миколаївна – директор Комунального підприємства  

«Трудовий архів Арцизької міської ради» 

 

15.Про затвердження структури та чисельності  Комунального підприємства 

«Благоустрій» на 2023 рік 
Доповідач: Ліпєнко Сергій Володимирович – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

комунального підприємства «Благоустрій» 



 

16. Про затвердження структури та чисельності комунального підприємства 

«Комфорт-16» на 2023 рік 
Доповідач: Тодоров Роман Віталійович – директор комунального підприємства «Комфорт-16» 
 

17. Про затвердження структури та загальної чисельності  апарату Арцизької 

міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік  
Доповідач: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету Арцизької 

міської ради 
 

18. Про умови оплати праці працівників апарату Арцизької міської ради та її 

виконавчих органів на 2023 рік 
Доповідач: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету Арцизької 

міської ради 
 

19. Про умови оплати праці міського голови на 2023 рік 
Доповідач: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

 

20. Про затвердження кошторису витрат на 2023 рік на утримання апарату 

Арцизької міської ради та її виконавчих органів 
Доповідач: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету Арцизької 

міської ради 

 

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

січня 2021 року №164-VІІІ «Про затвердження Програми «Забезпечення 

проведення нормативної грошової оцінки земель міста Арциз у 2021 році»  
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 
 

22. Про затвердження Програми «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства  на території Арцизької міської територіальної 

громади» на 2023-2025 роки 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 

благоустрою міської ради 

 

23. Про затвердження  Програми  «Благоустрій територій населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади»  на  2023-2025 роки 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 

благоустрою міської ради 

 

24. Про затвердження комплексної програми «Безпечна Арцизщина» на 2023 

рік» 
Доповідач: Малєв Олександр Миколайовия – керуючий справами виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

 

 



25. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради від 30 вересня 2022 року № 200 «Про затвердження 

Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

26. Про  бюджет Арцизької міської  територіальної громади  на 2023 рік 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 

27. Про створення віддалених робочих місць адміністраторів відділу «Центр 

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

адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

28. Про закріплення  майна, розташованого за адресою: Одеська область, 

Болградський район, м. Арциз, вул. Бондарєва, буд. 1в, на праві 

господарського відання за Комунальним підприємством Арцизьке 

підприємство «Антрацит» Арцизької міської  ради 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту міста Арциз 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Васілашко Вірі Олександрівні в приватну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 

Шкільна (колишня назва – Кірова), 54, с. Надеждівка, Одеська область 

Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Голінці Марині Василівні в приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Якоба Клетта 

(колишня назва – Карла Маркса), 91, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 



32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Деревязі Валентині Семенівні в приватну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Якоба 

Клетта (колишня назва – Карла Маркса), 111, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Петрову Сергію Івановичу в приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Бессарабська, 39, с. 

Главані, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Сітниковій Надії Іванівні в приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Покровська, 32, м. 

Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Дмитрієву Юрію Миколайовичу та Дмитрієвій Оксані Миколаївні в 

приватну спільну часткову власність (по ½ частці) земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Надрічна, 4, м. Арциз, Одеська 

область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Волкову Зіновію Михайловичу та Волковій Галині Іванівні в 

приватну спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Покровська (колишня назва –

Радянської Армії), 25, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 



 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу Катковій Тетяні Іллівні та Русєвій Ользі Альбертівні в приватну 

спільну часткову власність (по ½ частці) земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Шовковична (колишня назва –

Жовтнева), 37, м. Арциз, Одеська область 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

 

 
 


