
 
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 
ради від 23 квітня 2021 року № 63 «Про утворення адміністративної 

комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію при 
виконавчому комітеті Арцизької міської ради» 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 215 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення в Україні, з метою підвищення 

ефективності роботи адміністративної комісії, виконавчий комітет Арцизької 

міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 23 квітня 2021 року №63 «Про утворення адміністративної комісії та 

затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Арцизької міської ради» (зі змінами) (далі – рішення), а саме:  

1.1. Виключити Станкову Анастасію Володимирівну зі складу 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 

(далі – адміністративна комісія).  

1.2.Включити Шаталову Олену Миколаївну до складу адміністративної 

комісії.  

1.3.Викласти додаток до рішення у новій редакції (додається).  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Арцизького 

міського голови. 
 

 

 

Проект рішення підготовлений   

юридичним відділом  Арцизької 

міської ради 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від____________2022 року №_____ 

 

СКЛАД  
адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Арцизької міської ради  
 

Член комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ Посада 

Голова комісії Оксана СТОЯНОВА Заступник Арцизького 

міського голови 

Заступник голови 

комісії 

Олександр МАЛЄВ Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

Відповідальний 

секретар 

Наталія СНІГИР Головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Арцизької міської ради 

Член комісії Людмила ГАЛУЩАК Депутат Арцизької міської 

ради 

Член комісії Сергій ГЛАДЧЕНКО Депутат Арцизької міської 

ради 

Член комісії Олена ШАТАЛОВА Начальник юридичного 

відділу Арцизької міської 

ради 

Член комісії Галина ГУЦАН Представник Асоціації 

жіночих організацій 

Арцизького району 

Член комісії Олександр 

СТЕПАНЕНКО 

Директор КУ «Центр 

надання соціальних послуг 

Арцизької міської ради» 

Член комісії Світлана ПОГОРЕЛЬНИК Представник громадської 

організації «Арцизька 

районна рада ветеранів 

Одеської області» 

 ________________________________________ 

Начальника юридичного відділу Арцизької міської ________ Олена ШАТАЛОВА 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

Арцизької міської ради                      ________ Наталія СНІГИР 

 


