
Порядок денний 

чергового засідання виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

м. Арциз                                                                                    29 квітня 2022 року 

10.00 

                                                                                                         Мала зала засідань 
 

 

1.аПро надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах 

внаслідок введення воєнного стану в Україні 
                         Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту   

                                                                                      населення  Арцизької міської ради  

 

2. Про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

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

                                                                                     населення  Арцизької міської ради  

 

3. Про надання матеріальної допомоги на поховання померлого 

                         Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту   

                                                                                      населення  Арцизької міської ради  

 

4. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 

року №1222-VIII «Про затвердження програми про надання матеріально-

грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки»   
                         Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту   

                                                                                      населення  Арцизької міської ради  

 

5. 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  

 

 

6. Про продовження на період воєнного стану терміну дії договору на надання 

послуг поводження з побутовими відходами на території Арцизької міської 

територіальної громад              
                        Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з                
                                            благоустрою відділу капітального будівництва, житлово-  

                                            комунального господарства, архітектури, містобудування,  

                                            транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

 

 

 

 



7. 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 

 
8. 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: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління  

                                                           Арцизької міської ради 

 
 

 

9. рПро виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької  міської 

територіальної громади 

        Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління  

                                                       Арцизької міської ради 

 

 
10. Про затвердження акту приймання – передачі товарно-матеріальних 

цінностей та акту списання запасів з бухгалтерського обліку Арцизької міської 

ради 
                    Доповідач: Лабунець Лариса Яківна  – начальник відділу бухгалтерського обліку,        

                                        звітності та фінансово-господарського забезпечення – головний   

                                        бухгалтер Арцизької міської ради 
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