
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради 

від 22 лютого 2021 року №188-VIII  

«Про затвердження програми розвитку культури, туризму та збереження 

історико-культурної спадщини Арцизької міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 

враховуючи рішення Арцизької міської ради від 22 лютого 2021 року №188-

VIII «Про затвердження програми розвитку культури, туризму та збереження 
історико-культурної спадщини Арцизької міської територіальної громади на 

2021 рік», з метою створення умов для проведення культурно-масових 

заходів на території громади, міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 22 лютого 2021 

року №188-VIII «Про затвердження програми розвитку культури, 

туризму та збереження історико-культурної спадщини Арцизької 
міської територіальної громади на 2021 рік», виклавши Додаток до  

рішення міської ради від 22 лютого  2021 року №188- VIII «Програма 

розвитку культури, туризму та збереження історико-культурної 

спадщини Арцизької міської територіальної громади на 2021 рік» у 
новій редакції (додається). 

2. Відділу культури та туризму міської ради забезпечити  виконання 

зазначеної програми. 
3. Фінансовому управлінню міської ради передбачати в бюджеті 

Арцизької міської територіальної громади кошти на реалізацію даної 

програми. 

4. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань освіти, охорони  здоров’я, культури, спорту та  

соціального захисту населення. 
 

  Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури та туризму міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист-погодження 

до проєкту рішення  

«Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради 

від 22 лютого 2021 року №188-VIII  

«Про затвердження програми розвитку культури, туризму та збереження 

історико-культурної спадщини Арцизької міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

Секретар міської ради                                      __________ Ольга ДОБРЯКОВА 

«___» __________ 2021 року 

 

Перший заступник міського голови                __________Тетяна БАХЧЕВАН 

«___» __________ 2021 року 

 

Заступник міського голови                                _________ Оксана СТОЯНОВА  

«___»____________2021 року 

 

Начальник юридичного відділу міської ради ________Анастасія СТАНКОВА 

«___» __________ 2021 року 

 

Начальник фінансового управління міської ради__________Ірина ГРИНЬКО 

«___» __________ 2021 року 

 

Начальник відділу культури та туризму міської ради_____Світлана ДІМОВА 

«___» __________ 2021 року 
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