
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 
 

 «17» жовтня  2022 року                                                            № 129/2022-мр 

Про скликання  чергового пленарного засiдання 

 тридцять другої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 

 Керуючись  пунктом 8 частини 4 статті 42, пунктом 10 статті 46 
Закону України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», статтею 9 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», статтею 10 Регламенту 
Арцизької міської ради, затвердженого рішенням Арцизької міської ради від 
24 грудня 2020 року №65-VIII,   

1. Скликати чергове пленарне засідання  тридцять другої сесiї 
Арцизької міської ради  VIIІ  скликання 27 жовтня  2022 року о 10.00  (за 
адресою: м. Арциз, вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на тридцять другій сесiї  міської ради  
VIIІ скликання  питання згідно з порядком денним (додається).  

3. Розпорядження  з додатком опублікувати на сайті міської ради. 
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 
Арцизький міський голова                                       Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



Додаток  
                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 17 жовтня 2022 року 
 № 129/2022-мр  

 
Порядок денний 

чергового пленарного засідання тридцять другої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання  
 
1.Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 
активів та інших матеріальних цінностей з балансу Відділу освіти, молоді та 
спорту Арцизької міської ради на баланс комунального «Комфорт-16» 
Болградського району Одеської області 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Арцизької міської ради 
 
2.Про затвердження структури та чисельності , установ та закладів відділу 
освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради  на новий навчальний 2022-
2023 рік 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Арцизької міської ради 
 
3.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 
грудня 2021 року №1099-VIII «Про затвердження переліку закладів культури 
базової мережі місцевого рівня Арцизької міської територіальної громади» 
Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму Арцизької 
міської ради 
 
4.Про надання згоди на списання майна з балансу комунального 
некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 
Доповідач: Челак Зиновій Іванович – генеральний директор Комунального 
некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 
 
5.Про встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу 
малоцінних необоротних активів 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
6.Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води Державним підприємством «Дослідне 
господарство імені М.І. Кутузова Інституту водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних наук України» 
Доповідач: Войдюк Олександр Вікторович – головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, ЖКГ,  архітектури,  містобудування, транспорту  та 
благоустрою міської ради  
 



7.Про намір передачі в оренду майна комунальної власності Арцизької 
міської територіальної громади, яке перебуває на балансі Арцизької міської 
ради 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  зборів 
фінансового управління Арцизької міської ради  
 
8.Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 
Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 
Арцизької міської ради для передачі в оренду без проведення  аукціону 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  зборів 
фінансового управління Арцизької міської ради  
 
9.Про   передачу в оперативне управління Арцизької міської ради 
нежитлового приміщення  
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  зборів 
фінансового управління Арцизької міської ради  
 
10.Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель комунальної власності з цільовим призначенням 
«для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», розташованих 
на території Деленської сільської ради Одеської області (за межами 
населеного пункту) (ФГ «Деленське») 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  зборів 
фінансового управління Арцизької міської ради  
 
11.Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель комунальної власності з цільовим призначенням 
«для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», розташованих 
на території Деленської сільської ради Одеської області (за межами 
населеного пункту) (ФГ «Трипілля-В») 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – головний спеціаліст відділу доходів і  зборів 
фінансового управління Арцизької міської ради  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Лист  погодження розпорядження міського голови 
від «17» жовтня 2022 року  №129/2022-мр 

 

«Про скликання  чергового пленарного засiдання 

тридцять другої сесії міської ради VIIІ скликання» 

 

 
Секретар  Арцизької міської ради 
«_____» ____________________       __________            Ольга ДОБРЯКОВА 
 
 
Начальник юридичного відділу Арцизької міської ради 
«_____» ____________________ _____________             Олена ШАТАЛОВА 
 
 
 
 

 

  

  

Виконавець: 
Секретар  Арцизької міської ради 
«_____» ____________________       __________              Ольга ДОБРЯКОВА 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


