
Порядок денний 

чергового засідання виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 
 

 

30 вересня 2022 року                                                 м.Арциз, мала зала засідань 

12.00         

1        Про забезпечення функціонування  дитячого будинку сімейного типу ******** на 

території Арцизької міської  териториторіальної громади 

 

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

 

2      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 

 

3     Про влаштування ******** року народження, до дитячого державного закладу на повне 

державне забезпечення 

 

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

  

4     Про визначення прізвища новонародженої дитини за прізвищем матері 

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

5    «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької  міської ради 

від  26 січня 2021 року № 150-VIII «Про затвердження програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня»  

 на 2021-2022 роки» 
 

Доповідач: Челак Евгеній Іванович – директор КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» 
 

6      Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021року 

№1106-VIII  «Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2022-2023 роки» 
 

Доповідач: Федорова Людмила Василівна - директор КНП «Центр первинної медико - санітарної 

допомоги Арцизької міської ради» 
 

7      Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021року 

№1104-VIII  «Про затвердження програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки 
 

Доповідач: Федорова Людмила Василівна - директор КНП «Центр первинної медико-  

                                                                              санітарної допомоги Арцизької міської ради» 
 

8 Про надання  ********року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського  піклування 

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



9 Про встановлення опіки над ********року народження,  та призначення       ********  його 

опікуном 
 

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

 

10       Про затвердження протоколу №3 від 08 серпня 2022 року засідання громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 
 

Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського  голови 
 

11      Про приватизацію житла ********. 
 

Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна – заступник Арцизького міського  голови 
 

12          Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

Доповідач: Малєв Олександр Миколайович Арцизької міської ради 
                                                                      

13 Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  від 24 грудня 2020 року 

№67-VIII «Про затвердження програми «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» на 2021 рік» 
 

Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 
 

14 Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  від 24 грудня 2021 року 

№1126-VIII «Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2022 рік» 
 

Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 
 

15     Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  від 24 грудня 2020 

року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій території населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади» на 2021 рік» 
 

Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 
 

16        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: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 
 

17 Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної 

громади 
 

Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 
 

18 Про приватизації житла ********.  
 

Доповідач:  Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

Арцизької міської ради  

 

19 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 11 січня 2022 

року №2 «Про приватизацію житла ********.» 

 

Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна – начальник юридичного відділу Арцизької міської 

ради 

20      Про коригування адреси будинку 
 

Доповідач:  Доповідач: Станкова Анастасія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

Арцизької міської ради 



21      Про коригування тарифів на комунальні послуги з поводження з рідкими побутовими 

відходами 
 

Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович -  головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 
 

22       Про надання дозволу товариству з додатковою відповідальністю «Арцизький завод 

залізобетонних виробів» на комплексний благоустрій території по вулиці Соборна, 56 у місті 

Арциз 
 

Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович -  головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

23       Про розгляд заяви ФОП ********. щодо дозволу на виїзну торгівлю овочами 
 

Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович -  головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  

  

24        Про розгляд заяви ФОП ********.  щодо дозволів на виїзну торгівлю овочами 
 

Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович -  головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  
 

25       Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Голден-Буд Телеком» на 

порушення об’єкту благоустрою 

 

Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович -  головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької міської ради  
 

26       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  
 

27       Про компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану на територію  Арцизької міської територіальної 

громади 
 

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

міської ради 

28       Про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

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

міської ради 
 

29        Про надання одноразової грошової допомоги мобілізованим мешканцям Арцизької 

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

міської ради 
 

30      Про надання матеріальної допомоги на поховання померлого 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту населення Арцизької 

міської ради 

 



 

31 Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від  21 січня 2022 року 

№1135-VIII «Про затвердження програми національного спротиву та територіальної оборони 

Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Доповідач: Гринько Ірина  Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької міської ради 

 

32 1. 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  

 

33 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 24 червня 

2022 року №120 «Про затвердження переліку та обсягів публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на період воєнного 

стану» 
 

Доповідач: Снігир Наталя Вікторівна – головний спеціаліст юридичного відділу Арцизької міської 

ради 

 


