
Пропонований порядок денний 

засідання виконавчого комітету Арцизької міської ради 

 

 26 серпня 2022 року                                       м.Арциз, мала зала засідань 

 

 

1. Про надання дозволу на укладання договору про поділ спадкового майна та 

видачу свідоцтва про право на спадщину за законом 
Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник Служби у справах дітей Арцизької 

міської ради  

 

2. Про надання одноразової грошової допомоги мобілізованим мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту населення 

Арцизької міської ради 

 

3. Про погодження актів прийняття та передачі благодійної/гуманітарної 

допомоги від резидентів і нерезидентів в умовах воєнного стану в Україні 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови  

 

4.Про приватизацію житла Банчу О.С. 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського голови 

 

5.Про  коригування адреси земельної ділянки  ( Шлапак) 
Доповідач: Харченко Олександр Вікторович – головний спеціаліст відділу доходів і зборів 

фінансового управління Арцизької міської ради 

 

6. Про  коригування адреси гаража 

Доповідач: Харченко Олександр Вікторович – головний спеціаліст відділу доходів і зборів 

фінансового управління Арцизької міської ради 

 

7. Про затвердження  Плану дій при ураженні об’єктів житлового фонду та 

об’єктів критичної інфраструктури Арцизької міської територіальної громади 

в осінньо-зимовий період 2022-2023 років 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  

 

8.Про затвердження Програми підтримки та покращення екологічного та 

санітарного стану на території Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

  

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

насаджень 



Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

 

10.Про створення комісії з обстеження об’єктів для тимчасового розміщення 

(проживання) внутрішньо-переміщених осіб 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  

 

11.Про розгляд заяви ФОП Павлова В.Д. щодо дозволу на виносну торгівлю 

фруктами 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

 

12.Про розгляд заяви ФОП Саула І.А. щодо дозволу на виїзну торгівлю 

бахчевими культурами 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  

 

13.Про розгляд заяви ФОП Шунько О.В. щодо дозволу на виїзну торгівлю 

бахчевими культурами та овочами 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою 

відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  

 

14. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради від 24 червня 2022 року №130 «Про виділення коштів 

з резервного фонду бюджету Арцизької  міської територіальної громади» 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 

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

січня 2022 року №1133-VIII «Про затвердження  комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2027 роки» 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 

16. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2020 року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій 

територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» на 

2021 рік» 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 

 

17. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 



 

18. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

територіальної громади від 22 лютого 2021 року №181-VIII «Про 

затвердження міської програми цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Арцизької міської територіальної громади Одеської області на 2021-

2024 роки» 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 

 

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

24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  на 2022 рік» 
Доповідач: Куралова Анжела Іонівна – заступник начальника фінансового управління 

 

 

 

 

 


