
Порядок денний 

засідання виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

м.Арциз                                                                                       31 січня  2022 року 

                                                                                                              9.00 

Мала зала засідань 

                                                                                                                                 

1. Про  присвоєння адрес нежитловим приміщенням (ангарам) в м. Арциз (за 

межами міста) по вул. Авіаційна   
                 Доповідач: Харченко Тетяна Михайлівна - начальник відділу  комунальної  власності, 

                                                                              земельних відносин та екологічних питань міської ради 

2. Про затвердження протоколу №1 від 25 січня 2022 року засідання громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 
Доповідач: Стоянова Оксана Павлівна-заступник Арцизького  міського голови 

3.Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 
          Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник служби у справах дітей  

                                         міської ради 

4.Про розгляд листа приватного виконавця  щодо надання дозволу органу опіки та   

піклування  на реалізацію частини квартири 
          Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник служби у справах дітей  

                                         міської ради 

5.Про надання повної цивільної дієздатності 
          Доповідач: Чебан Олена Степанівна – начальник служби у справах дітей  

                                         міської ради 

6. Про ініціювання проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління 

                                                                                   Арцизької міської ради 

7.Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення на 

2022-2023 роки 
       Доповідач: Гойчева Діана Сергіївна - в.о. начальника відділу економіки та інвестицій   

                                                    міської ради, головний спеціаліст з інвестиційних проектів 

8.Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення у місті Арциз 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

9.Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення в сільських населених пунктах  Арцизької міської територіальної 

громади 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

10.Про коригування тарифів на комунальні послуги з поводження з рідкими 

побутовими відходами 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 

11.Про надання дозволу КП «Благоустрій» на видалення зелених та сухих насаджень 
                   Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою  

                                                               відділу капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  

містобудування, транспорту  та благоустрою міської ради 


