
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             ПРОЕКТ РІШЕННЯ №10 
  

Про створення комісії з обстеження об’єктів для тимчасового 
розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб 

 
Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 9 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідно до вимог окремого 
доручення ГУ ДСНС України в Одеській області № 151 від 10.06.2022 року, 
листа голови Болградської районної військової адміністрації від 15.06.2022 
року № 01/01-19/1148 та з метою забезпечення пожежної безпеки об’єктів 
(закладів) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на 
території Арцизької міської територіальної громади, виконавчий комітет 
Арцизької міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Створити комісію з обстеження об’єктів для тимчасового розміщення 
(проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі-комісія) у складі згідно з 
додатком. 
  

2. Комісії у строк до 15.09.2022 провести обстеження протипожежного 
стану об’єктів для тимчасового розміщення (проживання) внутрішньо-
переміщених осіб на території Арцизької міської територіальної громади. 

 
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Арцизького міського голови. 
 

 
Проект рішення підготовлений 
відділом капітального будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист погодження до проекту рішення виконавчого комітету  

«Про створення комісії з обстеження об’єктів для тимчасового 
розміщення (проживання) внутрішньо-переміщених осіб» 
 

Перший заступник міського голови 

«___» _________2022 р.  ______________ Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Начальник юридичного відділу 

«___» _________2022 р.  ______________ Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального 
господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою 

«___» _________2022 р. ______________ Віталій ГОРЯЙНОВ 

 

Підготував проект рішення головний спеціаліст відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування, транспорту та благоустрою 

«___» _________2022 р. ______________ Олександр ВОЙДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до 
проекту рішення виконавчого  
комітету Арцизької міської ради 
від __________ № ______ 
 

 

Склад комісії з обстеження об’єктів  
для тимчасового розміщення (проживання)  

внутрішньо-переміщених осіб 
 

№  
з/п 

Член 
комісії 

П.І.Б. Посада 

1 Голова 
комісії 

Тетяна 
БАХЧЕВАН  

Перший заступник міського голови 

2 Секретар 
комісії 

Тетяна 
ВАСИЛІОГЛО 

Головний спеціаліст-архітектор відділу 
капітального будівництва, житлово-
комунального господарства, архітектури, 
містобудування, транспорту та 
благоустрою Арцизької міської ради 

3 Член 
комісії 

Віталій 
ГОРЯЙНОВ 

Начальник відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, архітектури, 
містобудування, транспорту та 
благоустрою Арцизької міської ради 

4 Член 
комісії 

Олександр 
ГУЦАН 

Головний інспектор Болградського РУ ГУ 
ДСНС України в Одеській області 

5 Член 
комісії 

Людмила 
ФЕДОРОВА  

Директор  КНП «ЦПМСД Арцизької 
міської ради» 

6 Член 
комісії 

 Представник АТ «Українська залізниця» 
Регіональної філії «Одеська залізниця» 
ДЕПО Арциз (за згодою) 

 


