
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

     ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   №8 

 

Про  створення комісії  з інвентаризації водних об’єктів,  

які розташовані на території Арцизької міської територіальної громади 

 

       Керуючись статтями 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до доручення Прем’єр-міністра  України Д.Шмигаля від 

19.07.2021 № 1911/66/1-21 та на виконання пункту 5 Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної 

регіональної політики на підтримку децентралізації влади»,  введеного в дію 

Указом Президента України від 29 квітня 2021 року №180/2021, листа 

Державного агенства водних ресурсів України «Щодо інвентаризації» від 

17.08.2021 № 5073/3/6/11-21, листа Кілійського міжрайонного управління 

водного господарства від 25.08.2021 №503, з метою дотримання вимог щодо 

правового використання водних об’єктів на території Арцизької міської 

територіальної громади, виконком міської ради 

В И Р І Ш И В : 

       1.Створити та затвердити комісію для проведення інвентаризації водних 

об’єктів, які розташовані на території Арцизької міської територіальної 

громади у наступному складі: 

Голова комісії: 

      Начальник відділу комунальної власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської територіальної громади; 

Секретар комісії: 

      Головний спеціаліст відділу комунальної власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської територіальної громади; 

Члени комісії: 

       Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-

господарського забезпечення-головний бухгалтер Арцизької міської 

територіальної громади; 

      Ушакова Світлана Михайлівна - провідний інженер з водних ресурсів 

відділу ВО та ТЕБ (за згодою); 

      Бужор Віктор Валентинович - інженер з водних ресурсів I категорії 

відділу ВО та ТЕБ (за згодою);  

Старости старостинських округів: 

      Грозов Афанасій Іванович - староста Виноградівського старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади; 

      Капова Тамара Миколаївна - староста Главанського старостинського округу 

Арцизької міської територіальної громади; 

      Куралов Володимир Дмитрович - староста Деленського старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади; 



       Нєнов Дмитро Дмитрович - староста Задунаївського старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади; 

      Бушулян Анатолій Павлович - староста Кам’янського старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади; 

      Стаматов Сергій Степанович - староста Новоіванівського старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади; 

     Грозова Вікторія  В’ячеславівна - староста Прямобалківського  

старостинського округу Арцизької міської територіальної громади; 

     Пєльтек Микола Трифонович -  староста Холмського старостинського  

округу Арцизької міської територіальної громади; 

     Терзі Дмитро Степанович - староста Надеждівського  старостинського 

округу Арцизької міської територіальної громади. 

       2.Комісії за результатами проведення інвентаризації водних об’єктів 

розташованих на території Арцизької міської територіальної громади скласти 

акт інвентаризації водних об’єктів (річок, струмків, водосховищ, ставків, озер, 

тощо), та гідротехнічних споруд. 

       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

Арцизького міського голови. 

    

 

 

 

 

 
 

 

    Проект рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


