
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 

ради від 25 червня 2021 року № 131 «Про затвердження Положення про 

комісію Арцизької міської ради з питань евакуації» 

 

Керуючись статтями 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» та від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», з метою належної 

організації, планування, підготовки та проведення евакуації населення та майна 

Арцизької міської територіальної громади у безпечні райони у разі 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх розміщення 

та життєзабезпечення населення, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 25 червня 2021 року № 131 «Про затвердження Положення про комісію 

Арцизької міської ради з питань евакуації» (далі – рішення), а саме:  

 

1.1.Викласти Додаток 1 до рішення у новій редакції (додається). 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами Арцизької міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект рішення підготував відділ 

оганізаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради 

 
 



 

 

 
Додаток до проекту рішення  

виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від ______________ 

 №_____ 

 

Додаток 1 

до  рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від 25 червня  2021 року 

 №131 

 

СКЛАД 

 комісії Арцизької міської ради з питань евакуації  
Голова комісії 

Керуючий справами виконавчого комітету Арцизької міської ради 

Заступник голови комісії 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

Секретар комісії 

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту відділу організаційної та кадрової роботи 

Арцизької міської ради  

 

Члени комісії: 

Група зв’язку координації дій, інформації та обліку: 

- начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької міської ради;  

- начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»; 

- головний спеціаліст по роботі з персоналом відділу організаційної та кадрової роботи 

Арцизької міської ради; 

- представник АТ «Укртелеком» в м.Арциз (за згодою); 

-старости старостинських округів Арцизької міської територіальної громади 

Група охорони громадського порядку та транспортного забезпечення: 

- представник територіального органу поліції (за згодою); 

- представники перевізників, які здійснюють пасажироперевезення на території Арцизької 

міської територіальної громади (за згодою); 

Група медичного забезпечення: 

- генеральний директор КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»; 

- директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»; 

- представник структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в 

Одеській області (за згодою) 

Група матеріально-технічного забезпечення: 

- начальник відділу економіки та інвестицій Арцизької міської ради; 

- начальник фінансового управління Арцизької міської ради; 

- начальник відділу культури та туризму; 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

- представник територіального органу ДСНС України (за згодою); 

- директор КП «Благоустрій» 



- директор КП «Водоконал»; 

- директор КП «Комфорт-1 
 


