
Порядок денний 

позачергового засідання виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

м.Арциз                                                                                       17 грудня  2021 року 

                                                                                                                                 

1. Про встановлення тарифу вартості на постачання теплової енергії для 

комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор комунального  

некомерційного     підприємства  

«Арцизька центральна опорна лікарня» 

2.Про надання адресної допомоги в розмірі 1000 гривень на одну особу до Дня 

Захисника України учасникам Антитерористичної  Операції та операції 

об'єднаних сил, бійцям добровольцям 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу 

                                                               «Центр надання адміністративних послуг»  міської ради 

3. Про погодження на влаштування Подураря Володимира Руслановича, 26 

травня 2008 року народження, дитини, позбавленої батьківського піклування  

          Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

4.Про надання матеріальної допомоги на поховання померлого 

          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

5.Про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади 
          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

6.Про розгляд заяви ФОП Волонтира І.І. щодо дозволу на тимчасову виносну 

торгівлю соснами та ялинами 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

7.Про розгляд заяви ФОП Ємельянової Т.Г. щодо дозволу на тимчасову 

виносну торгівлю новорічними іграшками 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

8.Про розгляд заяви ФОП Плясун Н. В. щодо дозволу на тимчасову виносну 

торгівлю соснами та ялинами 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

9.Про розгляд заяви ФОП Стоянової М.М. щодо дозволу на тимчасову виносну 

торгівлю соснами та ялинами 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

10.Про розгляд заяви ФОП Тарасова С.О. щодо дозволу на тимчасову виносну 

торгівлю соснами та ялинами 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 


