
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 

ради від 23 липня 2021 року № 194 "Про створення евакуаційних органів 

на території Арцизької міської територіальної громади" 

 

Керуючись статтею 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 воєнного стану в Україні", з метою планування, підготовки і 

проведення евакуації та прийому населення в разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 

ради від 23 липня 2021 року № 194 "Про створення евакуаційних органів на 

території Арцизької міської територіальної громади", а саме: 

1) Викласти додаток 1 у новій редакції (додаток 1). 

2) Викласти додаток 2 у новій редакції (додаток 2). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Арцизької міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект рішення підготував  

Відділ організаційної та кадрової 
роботи  

Арцизької міської ради 



 
 

Додаток 1 

до проекту рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  

від ___________ №______ 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  

від ___________ №______ 

 

 

 

Збірні пункт евакуації на території  

Арцизької міської територіальної громади та їх керівний склад 

 

 
№ з/п Номер збірного 

пункту 

Адреса збірного пункту Керівник збірного пункту  

1 Збірний пункт 

евакуації 

№ 1 

вул. 28 Червня,115, 

м. Арциз, 

Одеська область, 

68400 

Директор Арцизького 

закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ  ступенів № 5 

Арцизької міської ради 

 

2 Збірний пункт 

евакуації  

№ 2 

вул. Шкільна 163, 

с. Виноградівка, 

Одеська область 

68452 

Директор Виноградівського 

опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів зі  структурним 

підрозділом дошкільної 

освіти Арцизької міської 

ради 

 

3 Збірний пункт 

евакуації 

№ 3 

вул. Шкільна 43, 

с. Главані, 

Одеська область 

68434 

Директор Главанського 

закладу загальної  середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 

 

4 Збірний пункт 

евакуації 

№ 4 

вул. Соборна 55 

с. Холмське, 

Одеська область 

68443 

 

 

Директор Холмського 

закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської 

ради 

 

5 Збірний пункт 

евакуації 

№5 

вул. Миру 62 Б 

с. Делень, 

Одеська область 

68431 

Директор Деленського 

закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської 

ради 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

До проекту рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  

від __________ №______ 

 

Додаток 2 

До рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  

від __________ №______ 

 

 
Приймальні пункти евакуації на території Арцизької міської територіальної громади 

та їх керівний склад 

 
№ 

з/п 

Номер збірного 

пункту 

Адреса збірного пункту Керівник збірного пункту  

1 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 1 

вул. Будівельників, 15, 
м. Арциз, 

Одеська область, 

68400 
 

Директор Арцизького опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 

1 Арцизької міської ради 

 

2 Приймальний 

пункт евакуації 
№ 2 

вул. Калмикова, 44,  

м. Арциз, 
Одеська область, 

68400 

 

Директор Арцизького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 
Арцизької міської ради 

 

3 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 3 

вул. Лугова, 92 
м. Арциз 

Одеська область  

 68400 
 

Завідувач Арцизької гімназії з початковою 
школою - філії Арцизького опорного 

закладу освіти № 1 - ліцею з початковою 

школою та гімназією  Арцизької міської 
ради  

 

4 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 4 

вул. Дружби, 45, 
с. Плоцьк, 

Одеська область 

68453 

Директор Плоцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів - філія 

Виноградівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

зі структурним підрозділом дошкільної 
освіти Арцизької міської ради 

 

5 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 5 

вул. Миру, 62А, 
с. Делень, 

Одеська область 

68431 

 

Директор Деленського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Арцизької 

міської ради 

 

6 Приймальний 

пункт евакуації 

№ 6 

вул. Шкільна, 102, 

с. Задунаївка, 

Одеська область 
68433 

 

Директор Задунаївського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 
 

7 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 7 

вул. Бориса Топора, 52,  
с. Кам’янське, 

Одеська область 

68441 

 

Директор Кам’янського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Арцизької 

міської ради 

 

8 Приймальний 

пункт евакуації 

№ 8 

вул. Центральна, 1, 

с. Надеждівка, 

Одеська область 

Директор Надеждівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 



68454 

 

 

 

9 Приймальний 
пункт евакуації 

№ 9 

вул. Кооперативна, 20, 
с. Нова Іванівка 

Одеська область 

68430 
 

Директор Новоіванівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 

 

10 Приймальний 

пункт евакуації 
№ 10 

 

вул.Шевченка, 59А, 

с. Новоселівка 
Одеська обл. 

 

Завідувач Новоселівської початкової 

школи з дошкільним відділенням – філії 
Деленського ліцею з дошкільним 

відділенням, початковою школою та 

гімназією Арцизької міської ради  

 
11 Приймальний 

пункт евакуації 

№ 11 

вул. Покровська, 

38, с. Прямобалка,  

Одеська 
область 68440 

 

Директор Прямобалківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 

12 Приймальний 
пункт евакуації 

№12 

с-ще Новохолмське 
Одеська область 68414 

 

Залізнична станція «Аліяга» 

 


