
АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ №2 

Про зміну типу, найменування закладів освіти                                                                                              

та затвердження їх статутів у новій редакції 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26  Закону України ″Про 

місцеве самоврядування в Україні″, статей 22,25 Закону України ″Про освіту″, 

статей 31,34,пункту 2 статті 33,пункту 1 статті 35,пункту 2 статті  37  Закону 

України ″Про повну загальну середню освіту″, частини 4 статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань»,з метою приведення установчих 

документів та типів закладів освіти Арцизької міської територіальної громади у 

відповідність до норм чинного законодавства України у сфері освіти, 

керуючись пунктом13 частини 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України ″Про освіту″, Арцизька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити назви  та типи закладів загальної середньої освіти Арцизької 

міської ради (додаток 1). 

2. Затвердити у новій редакції статути закладів та установ освіти 

Арцизької міської ради та положення про філії закладів освіти відповідно до 

переліку, що додається (додаток 2).                                     

3.Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради забезпечити 

державну реєстрацію статутів закладів та установ  освіти Арцизької  міської 

ради в новій редакції.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

 Проєкт рішення підготовлений  

            Відділом освіти, молоді та  

            спорту Арцизької міської ради 

 

 

 

  



                                                             Додаток 1 

до проекту рішення  Арцизької міської ради 

  

Перелік закладів загальної середньої освіти Арцизької міської ради  

щодо яких вносяться зміни до назви та типу закладу  
№ 

з/п 

Існуюча назва закладу 

загальної середньої 

освіти 

Нова назва закладу 

загальної середньої 

освіти 

Тип 

закладу 

Юридична адреса 

1 Арцизький опорний 

заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Арцизької 

міської ради 

Арцизький опорний 

заклад освіти №1- ліцей 

з початковою школою 

та гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Будівельників, 

15, м. Арциз, 

Болградський район, 

Одеська  область, 

68400 

 Арцизький заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів №3 - 

філія Арцизького 

опорного закладу 

загальної середньої 

освіти №1 Арцизької 

міської ради 

Арцизька гімназія з 

початковою школою -

філія Арцизького 

опорного закладу 

освіти №1-ліцей з  

початковою школою та 

гімназією  Арцизької 

міської ради 

Гімназія вул. Лугова 92 м. 

Арциз, Болградський 

район, Одеська  

область, 68400 

2 Арцизький  заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №4 

Арцизької міської ради 

Арцизький  заклад 

освіти №4- ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. п-ка Калмикова, 

44, м. Арциз, 
Болградський район, 

Одеська  область, 

68400 

3 Арцизький  заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №5 

Арцизької міської ради 

Арцизький  заклад 

освіти №5- ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. 28 Червня,115, 

м. Арциз, 
Болградський район, 

Одеська  область, 

68400 

4 Виноградівський 

опорний заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів зі 

структурним 

підрозділом дошкільної 

освіти  Арцизької 

міської ради 

Виноградівський 

опорний заклад освіти 

– ліцей з дошкільним 

відділенням, 

початковою школою та 

гімназією  Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Шкільна 110, с. 

Виноградівка, 

Болградський район, 

Одеська  область 

68452 

 Плоцький заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів - 

філія Виноградівського 

опорного закладу 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів зі 

структурним 

підрозділом дошкільної 

освіти Арцизької 

міської ради 

Плоцька гімназія з 

дошкільним 

відділенням та 

початковою школою-

філія Виноградівського 

опорного закладу 

освіти – ліцей з 

дошкільним 

відділенням, 

початковою школою та 

гімназією  Арцизької 

міської ради 

Гімназія  вул. Дружби 45, с. 

Плоцьк,     

Болградський район, 

Одеська  область 

68453 

5 Главанський   заклад Главанський  ліцей з Ліцей  вул. Шкільна 43, с. 



загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Главані, 

Болградський район, 

Одеська  область 

68434 

6 Деленський  заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Деленський  ліцей з 

дошкільним 

відділенням, 

початковою школою та 

гімназією  Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. , Миру 62-а, с.  

Делень,   

Болградський район, 

Одеська  область  

68431 

 Новоселівський заклад 

загальної середньої 

освіти   І ступеня - філія 

Деленського закладу 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів 

Арцизької міської ради 

Новоселівська 

початкова школа з 

дошкільним 

відділенням- філія 

Деленського  ліцею з 

дошкільним 

відділенням, 

початковою школою та 

гімназією  Арцизької 

міської ради 

Початкова 

школа 

вул. Шевченка 59, с. 

Новоселівка, 

Болградський район, 

Одеська  область 

68432 

7 Задунаївський заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Задунаївський ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Шкільна, 102, с. 

Задунаївка,  

Болградський район, 

Одеська  область  

68433 

8 Кам’янський  заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Кам’янський  ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Бориса Топора 

52, с. Кам’янське,  

Болградський район, 

Одеська  область  

68441 

9 Надеждівський заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Надеждівський ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Центральна 1, с. 

Надеждівка,  

Болградський район, 

Одеська  область  

68454 

10 Новоіванівський заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Новоіванівський ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Кооперативна, 

27, с. Нова Іванівка 

Болградський район, 

Одеська  область 

68430 

11 Прямобалківський  

заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів  Арцизької 

міської ради 

Прямобалківський  

ліцей з початковою 

школою та гімназією 

Арцизької міської ради 

Ліцей вул. Покровська 38-

А, с. Прямобалка, 

Болградський район, 

Одеська  область 

68440 

12 Холмський заклад 

загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів  

Арцизької міської ради 

Холмський ліцей з 

початковою школою та 

гімназією Арцизької 

міської ради 

Ліцей вул. Шкільна, 55 с. 

Холмське, 

Болградський район, 

Одеська  область 

68443 

 

 



Додаток 2 

до проекту рішення  Арцизької міської ради 

  

Перелік статутів закладів освіти                                                                                                         

та положень про їх філії в новій редакції            

1.Статут Арцизького опорного закладу освіти №1- ліцею з початковою школою 

та гімназією Арцизької міської ради; 

2. Статут Арцизького закладу освіти  №4- ліцею з початковою школою та 

гімназією Арцизької міської ради; 

3. Статут Арцизького закладу освіти №5- ліцею з початковою школою та 

гімназією Арцизької міської ради; 

4. Статут Виноградівського опорного закладу освіти – ліцею з дошкільним 

відділенням, початковою школою та гімназією  Арцизької міської ради; 

5. Статут Главанського  ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради; 

6. Статут Деленського  ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою 

та гімназією  Арцизької міської ради; 

7. Статут Задунаївського  ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради; 

8. Статут Кам’янського  ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради; 

9. Статут Надеждівського  ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради; 

10. Статут Новоіванівського ліцею з початковою школою та гімназією 

Арцизької міської ради; 

11. Статут Прямобалківського ліцею з початковою школою та гімназією 

Арцизької міської ради; 

12. Статут Холмського ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради; 

13.Положення про філію «Арцизька гімназія з початковою школою - філія 

Арцизького опорного закладу освіти №1-ліцей з  початковою школою та 

гімназією  Арцизької міської ради»; 

14. Положення про філію «Плоцька гімназія з дошкільним відділенням та 

початковою школою-філія Виноградівського опорного закладу освіти – ліцей з 

дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією  Арцизької міської 

ради»; 

15. Положення про філію «Новоселівська початкова школа з дошкільним 

відділенням- філія Деленського  ліцею з дошкільним відділенням, початковою 

школою та гімназією  Арцизької міської ради»; 



16.Статут Арцизького закладу дошкільної освіти ясла – садок №1 «Зірочка» 

Арцизької міської ради; 

17. Статут Арцизького закладу дошкільної освіти ясла – садок №4 «Сонечко» 

Арцизької міської ради; 

18. Статут Арцизького закладу дошкільної освіти ясла – садок №5 «Росинка» 

Арцизької міської ради; 

19. Статут Арцизького закладу дошкільної освіти ясла – садок №7 

«Вербиченька» Арцизької міської ради; 

20.Статут Виноградівського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Буратіно» 

Арцизької міської ради; 

21. Статут Главанського  закладу дошкільної освіти ясла – садок «Ромашка» 

Арцизької міської ради; 

22. Статут Деленського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Васильок» 

Арцизької міської ради; 

23. Статут Задунаївського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Радуга» 

Арцизької міської ради; 

24. Статут Кам’янського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Колосок» 

Арцизької міської ради; 

25. Статут Надеждівського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Сонечко» 

Арцизької міської ради; 

26. Статут Новоіванівського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Сонечко» 

Арцизької міської ради; 

27. Статут Прямобалківського закладу дошкільної освіти ясла – садок 

«Вишенька» Арцизької міської ради; 

28. Статут Холмського закладу дошкільної освіти ясла – садок «Чебурашка» 

Арцизької міської ради; 

29. Статут Арцизького Центру дитячої та юнацької творчості Арцизької міської 

ради; 

30.Статут Дитячо-юнацької спортивної школи Арцизької міської ради; 

31. Статут комунальної установи «Арцизький інклюзивно-ресурсний центр» 

Арцизької міської ради; 

32. Статут комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Арцизької міської ради. 

________________________________________ 


