
Порядок денний 

засідання виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

м.Арциз                                                                                    11 березня 2022 року 

                                                                                                              10.00 

Мала зала засідань 

 

1. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Комунальним підприємством «Комфорт-16» 
Доповідає: Тодоров Роман Віталійович – директор КП «Комфорт-16» 

 

2.Про встановлення тарифів на платні медичні  послуги, які надаються  

Комунальним  некомерційним  підприємством «Арцизька центральна опорна  

лікарня» Арцизької міської ради, на 2022 рік 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

3. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, які надаються 

Комунальним некомерційним підприємством  «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» 

 

4.Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

призначено покарання у вигляді громадських робіт, та об’єктів, на яких порушники 

виконуватимуть оплачувані суспільно корисні роботи, на території Арцизької міської 

територіальної громади протягом 2022 року 
Доповідач:Негой Інна Андріївна – головний спеціаліст з питань цивільного захисту    

                                                   відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

 

5.Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

призначено покарання у вигляді громадських робіт, та об’єктів, на яких порушники 

виконуватимуть безоплатні суспільно корисні роботи, на території Арцизької міської 

територіальної громади протягом 2022 року 
Доповідач:Негой Інна Андріївна – головний спеціаліст з питань цивільного захисту    

                                                   відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

 

6.Про надання матеріально-грошової допомоги у разі пожежі мешканцям Арцизької 

міської територіальної громади 
          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

 

7.Про надання матеріальної допомоги на поховання померлого 
          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

 

8.Про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям  Арцизької міської 

територіальної громади 
          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 



 

9. Про затвердження Порядку використання благодійної/гуманітарної допомоги в 

умовах воєнного стану в Україні. 
Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна– начальник  юридичного відділу  

                                                                                   Арцизької міської ради 

 

10. Про погодження актів прийняття та передачі гуманітарної допомоги від 

нерезидента  «Rfz – Meistrbetried  Nowotni» цивільному  населенню в умовах 

воєнного стану в Україні 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 

 
 

 

 


