
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                   ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради  

від 26 січня 2021 року №143-VIII «Про затвердження структури та 

чисельності установ та закладів відділу культури та туризму міської ради 

на 2021 рік  у новій редакції» 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання начальника 

відділу культури та туризму Арцизької міської ради від 30.08.2021 №306/03-02 

про виділення коштів на одну штатну одиницю – «ведучий програми», з метою 

підвищення ефективності роботи комунального закладу «Арцизький Будинок 

культури», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення  Арцизької міської ради від 26 січня 2021 

року №143-VIII «Про затвердження структури та чисельності установ та 

закладів відділу культури та туризму міської ради на 2021 рік  у новій 

редакції», виклавши пункт 7 у наступній редакції: 

«7. З 01 жовтня 2021 року затвердити структуру та чисельність 

комунального закладу «Арцизький Будинок культури» у кількості 12,75 

штатних одиниць». 

2. Пункт 7 рішення «Контроль за виконанням даного рішення 

покласти на постійні комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності та з питань освіти, 

культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення» вважати 

пунктом 8 рішення.  

3. Відділу культури та туризму міської ради внести зміни до штатного 

розпису КЗ «Арцизький Будинок культури». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестиційної діяльності та з питань освіти, культури, спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

 
  Проект рішення підготовлений 

відділом культури та туризму міської ради 
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