
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

24 травня 2022 року                                                                  № 55/2022-мр 

 

Про скликання  чергового пленарного засiдання 

  двадцять восьмої 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  двадцять восьмої сесiї 

Арцизької міської ради  VIIІ  скликання 3 червня  2022 року о 10.00  (за 

адресою: м. Арциз, вул.Соборна, 46, мала зала засідань). 

2. Рекомендувати для розгляду на  двадцять восьмій 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 24 травня 2022 року 

 № 55/2022-мр  

 

   Порядок денний 

чергового пленарного засідання  двадцять восьмої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання 

 

1.Про заяву Арцизької міської ради щодо засудження збройної агресії 

Російської Федерації відносно України та підтримки територіальної 

цілісності та незалежності України 
Доповідач: Добрякова Ольга Григорівна – секретар Арцизької міської ради 

 

2.Про погодження актів на  списання продуктів харчування в закладах освіти 

Арцизької міської ради  
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

3.Про передачу комунального майна у державну власність 

Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

4.Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі відділу 

освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, для передачі в оренду без 

проведення аукціону 
Доповідач: Жосан Людмила Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

5.Про перейменування Комунального закладу «Арцизька дитяча музична 

школа» Арцизької міської ради 
               Доповідач: Дімова Світлана Петрівна – начальник відділу культури та туризму 

 

6.Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2022 рік 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» 

 

7. Про погодження наміру передачі в оренду майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» 

 

 



8. Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради», для передачі в оренду без 

проведення аукціону 
Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» 
 

9.Про передачу комунального майна у державну власність 

Доповідач: Федорова Людмила Василівна – директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» 

 

10.Про надання дозволу на розроблення детального плану території під 

будівництво майданчика насосної станції підкачування (НСП) в селі 

Виноградівка 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського 

голови 

 

11.Про надання дозволу на розроблення детального плану території під 

будівництво майданчика насосної станції підкачування (НСП) в 

селі Надеждівка 
Доповідач: Бахчеван Тетяна Дмитрівна – перший заступник Арцизького міського 

голови 

 

12.Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 

2021 року №1108-VIII «Про затвердження  структури та чисельності 

комунального підприємства  «Комфорт-16» на 2022рік» 
Доповідач: Тодоров Роман Віталійович – начальник комунального підприємства 

«Комфорт-16» 

 

13.Про затвердження звіту про виконання бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року 

Доповідач: Гринько Ірина Георгіївна – начальник фінансового управління  

  

14.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 Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника 

відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

15. 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 Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

16.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 Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

17.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 Новоіванівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

18.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 Главанської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

19.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 Главанської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

20.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 



21.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

22.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

23.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

24.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

25.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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

26. 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) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 



 

27.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 Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

28.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 Холмської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

29.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 Кам’янської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

30.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 Арцизької міської ради Одеської області (за межами населеного 

пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника 

відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

31.Про передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на строк до одного року земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої на 

території Виноградівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

32.Про передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на строк до одного року земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих 

на території Задунаївської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)  



Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

33.Про передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на строк до одного року земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих 

на території Надеждівської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника 

відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

34.Про передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на строк до одного року земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих 

на території Прямобалківської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту) 
Доповідач: Прохорова Людмила Юріївна – виконуюча обов’язки начальника 

відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

 

 
 

 


