
Порядок денний 

засідання виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 
м.Арциз                                                                                      25 жовтня  2021 року 

                                                                                                                                10.00 

 

1.Про порушення клопотання щодо присвоєння Бузилі Маргариті Миколаївні 
почесного звання  «Мати-героїня» 

Доповідач: Франчук Галина Василівна – головний спеціаліст  відділу соціального захисту  

                                                                                          населення Арцизької міської ради» 

 

2.Про порушення клопотання щодо присвоєння Падурі Євгенії Пантеліївні 

почесного звання «Мати-героїня» 
Доповідач: Франчук Галина Василівна – головний спеціаліст  відділу соціального захисту  

                                                                                          населення Арцизької міської ради» 

 

3.Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав Павловської Діани Олександрівни відносно її 

дитини, Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 2020 року 

народження 
Доповідає: Чебан Олена Степанівна - начальник служби у справах дітей 

                                                                                             Арцизької міської ради  

 

4.Про надання  Червоненку  Єгору Ярославовичу, 27 серпня 2017 року 
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідає: Чебан Олена Степанівна - начальник служби у справах дітей 

                                                                                             Арцизької міської ради  

 

5.Про надання матеріальної допомоги на поховання померлого 

          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

 

6.Про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади 
          Доповідач: Степаненко Олександр Анатолійович –директор комунальної установи  

                                                                      «Центр надання соціальних послуг» міської ради 

 

7.Про затвердження протоколу №7 від 18 жовтня 2021 року  засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької 

міської ради 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 

8. Про надання дозволу КП «Благоустрій» на видалення зелених та сухих 

насаджень 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                                                          відділу капітального будівництва, ЖКГ,  



                                                                                         містобудування, архітектури, транспорту   

                                                                                                         та благоустрою міської ради 

 

9. Про надання дозволу Сакали Є.М. на видалення зелених та сухих насаджень 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                                                          відділу капітального будівництва, ЖКГ,  

                                                                                         містобудування, архітектури, транспорту   

                                                                                                         та благоустрою міської ради 

 

10. Про надання дозволу Трусовій О.В. на видалення зелених та сухих 
насаджень 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                                                          відділу капітального будівництва, ЖКГ,  

                                                                                         містобудування, архітектури, транспорту   

                                                                                                         та благоустрою міської ради 

 

11. Про надання дозволу Янову Ф.М. на видалення зелених та сухих насаджень 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                                                          відділу капітального будівництва, ЖКГ,  

                                                                                         містобудування, архітектури, транспорту   

                                                                                                         та благоустрою міської ради 

 
12.Про затвердження мережі закладів освіти на 2021-2022 навчальний рік 

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

 
 

 
 

 

 

 
 


