
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про укладання угоди про співробітництво та організацію 

взаємовідносин щодо участі у модернізації існуючої та розбудові 

інноваційної інфраструктури Арцизької міської територіальної громади 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про індустріальні парки», 

Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 2019 

року № 2697-VIII, Указом Президента України від 30 вересня 2019 року 

№722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», 

рішенням РНБО України «Про виклики і загрози національній безпеці 

України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», 

введеним в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 

111/2021, на виконання Стратегії розвитку Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням Арцизької міської ради 

від 21 січня 2022 року №1132-VIII, з метою інноваційного та інклюзивного 

розвитку Арцизької міської територіальної громади, покращення якості і 

безпеки життя її населення шляхом забезпечення міжсекторального 

партнерства міської ради, бізнесу і громадськості, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Доручити Арцизькому міському голові укласти від імені Арцизької 

міської ради угоду з Національною асоціацією наукових, технологічних парків 

та інших інноваційних організацій України про співробітництво та 

організацію взаємовідносин щодо участі у модернізації існуючої та розбудові 

інноваційної інфраструктури Арцизької міської територіальної громади 

строком на 5 (п’ять) років (проект угоди додається). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські 

комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності та з питань комунальної власності, земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони природи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлений 

юридичним відділом 

Арцизької міської ради 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021#n5


Лист погодження до проекту рішення 
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