
Пропонований порядок денний 

засідання виконавчого комітету Арцизької міської ради 

 

4 листопада 2021 року                                       м.Арциз, мала зала засідань 
 

1.Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Арцизькій міській раді та її 

виконавчих органах 
Доповідач: Малєв Олександр Миколайович – керуючий справами виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

 

2. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Арцизької міської 
ради від 23 липня 2021 року № 178 «Про затвердження зведеної 

номенклатури справ  Арцизької міської ради та її виконавчих органів на 2021 

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

Арцизької міської ради 

 

3. Про надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

та операції Обєднаних сил на фінансування проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

 

4.Про затвердження робочого проекту та проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях: вул. Бориса Топора 

від № 30 до № 46, вул. Теніста від № 1 до № 23, вул. Кутузова від № 2 до      
№ 79, провулок між вул. Кутузова № 15 і вул. Теніста № 3 в  с. Кам’янське 

Болградського району Одеської області» 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

5.Про затвердження протоколу № 3 засідання конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування 

Доповідач: Василіогло Тетяна Іванівна – головний спеціаліст-архітектор відділу 

капітального будівництва житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

 

6. Про приватизацію житла Златовим С.І., Златовою М.К., Златовим С.І.  
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови  

 

7. Про приватизацію житла Гладун С.Г., Гладун Н.Р. 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

  

8. Про приватизацію житла Малихіною Т.І. 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 



9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 

ради від 12.02.2021 року № 6 «Про приватизацію житла Делі В.І.» 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови  

 

10. Про внесення змін до свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови  

 

11.Про внесення змін до свідоцтва про право власності Різуника В.В. 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови  

 

12.Про надання згоди на суборенду частини нежитлової будівлі  
Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

 

13. Про коригування адреси земельної ділянки по вул. Соборна в м.Арциз 
Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

14. Про демонтаж рекламних конструкцій 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович - головний спеціаліст  з благоустрою відділу 

комунальної власності,   ЖКГ, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

 

15. Про розгляд заяви Кедика П.І. щодо облаштування місць для парковки 

транспортних засобів біля магазину по вул. Будівельників, 36а у м. Арциз 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович - головний спеціаліст  з благоустрою відділу 

комунальної власності,   ЖКГ, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

 


