
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 
АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 
 

«22» листопада 2022 року                                                        №146 /2022-мр 
 

Про скликання позачергового пленарного засiдання 
  тридцять третьої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 
 Керуючись  пунктом 8 частини 4 статті 42, частиною 10 статті 46 

Закону України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», Указом 
Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 
2022 року №2102-IX,  пунктом 4 статті 10 Регламенту Арцизької міської 
ради, затвердженого рішенням Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 
року №65-VIII   

1. Скликати позачергове пленарне засідання  тридцять третьої сесiї 
Арцизької міської ради  VIIІ  скликання 25 листопада  2022 року о 10.00  (за 
адресою: м. Арциз, вул.Соборна, 46, велика зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на тридцять третій сесiї  міської ради  
VIIІ скликання  питання згідно порядку денного (додається). 

3. Депутати міської ради, які не можуть взяти участь у роботі сесії 
очно, можуть долучитись до участі у її роботі в режимі відеоконференції. 

4. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення вирішити питання з організації проведення пленарного 
засідання в режимі відеоконференції. 

5. Дане розпорядження  з додатком опублікувати на сайті міської ради. 
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
Арцизький міський голова                                       Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 22 листопада 2022 року 
 №146/2022-мр  

 
   Порядок денний 

позачергового пленарного засідання тридцять третьої сесії 
Арцизької міської ради VIII скликання   

 
1.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 21 січня 2022 
року №1144-VIII «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 
надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької 
міської ради» 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Арцизької міської ради 
 
2.Про внесення змін до Положення та Регламенту відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Арцизької міської ради 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Арцизької міської ради 
 
3.Про внесення змін до  Положення про старосту 
Доповідач: Решетнюк Оксана Василівна – начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Арцизької міської ради 
 
4. Про затвердження плану діяльності Арцизької міської ради з підготовки та 
прийняття проектів регуляторних актів на 2023 рік 
Доповідач: Гойчева Діана Сергіївна – начальник відділу економіки та інвестицій 
Арцизької міської ради 
 
5. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 
року №1222-VІІІ «Про затвердження програми про надання матеріально-
грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на  
2022-2025 роки» 
Доповідач: Кваша Наталя Василівна – начальник відділу соціального захисту населення 
Арцизької міської ради 
 
6.Про затвердження звіту про виконання бюджету  Арцизької міської 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
7. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 
грудня 2020 року №67-VIII  «Про затвердження програми «Забезпечення 
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  на  2021 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 



 
 

8.Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 
грудня 2020 року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій 
територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» на 
2021 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
9. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 22 
лютого 2021 року №181-VIII «Про затвердження міської програми 
цивільного захисту, техногенної та  пожежної безпеки Арцизької міської 
територіальної громади Одеської області на 2021 – 2024 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
10. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від  
21 січня 2022 року №1135-VIII «Про затвердження програми національного 
спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
11. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 
ради від 24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської 
територіальної громади  на 2022 рік» 
Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління Арцизької 
міської ради 
 
12. Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту  
для обслуговування тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності № 31 від 20 лютого 2017 року фізичній особі - підприємцю  
Галкіній Олені Сергіївні по вул. Будівельників (поряд з в’їздом на ринок 
«Північний») в м. Арциз 
Доповідач: Харченко Олександр Ігорович – начальник відділу комунальної власності, 
земельних питань та  екологічних відносин 
 
 
 
 
 


