
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 

Про внесення змін та доповнень до рішення  Арцизької міської ради  

від 22 лютого 2021 року №185- VIII «Про затвердження Програми розвитку 

освітньої галузі Арцизької міської територіальної громади  

на 2021-2023 роки» 

Керуючись  пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 25 Закону України «Про 

охорону дитинства»,  згідно Постанови Кабінету Міністрів  України № 823 від 

25.08.2005 р. «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям 

– сиротам і  дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-

річного віку», Закону України «Про освіту», з метою матеріального 

стимулювання обдарованої молоді,  підтримки та соціального захисту вразливої 

категорії дітей, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 22 

лютого 2021 року №185- VIII «Про затвердження Програми розвитку освітньої 

галузі Арцизької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» , а саме: 

у Програмі розвитку освітньої галузі Арцизької міської територіальної громади  

на 2021-2023 роки (далі-Програма): 

1.1. Пункт VI «Перелік завдань і заходів Програми» доповнити напрямом 

8 «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»; 

1.2. Завдання Програми у сфері соціально-правового захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми 

потребами  доповнити абзацом «забезпечення виплати одноразової допомоги 

дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку»; 

1.3. У додатку до Програми «Заходи програми» розділ ІІ «Загальна 

середня освіта»   викласти   у новій редакції згідно з додатком 1; 

1.4.Додаток до Програми «Заходи програми» доповнити  розділом VIІІ 

«Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

(Додаток 2); 

1.5. Викласти в новій редакції паспорт Програми згідно з додатком 3; 

1.6. Викласти в новій редакції розділ V «Обсяги і джерела фінансування, 



строки виконання Програми», згідно з додатком 4. 

2. 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 

 

 


