
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття видатків відремонтованого 

об’єкту: «Капітальний ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» 

Арцизький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-

дошкільний навчальний заклад» за адресою: м. Арциз,  

вул. Будівельників, 15» 

 

Відповідно до статті 25, пункту 31 частини першої статті 26, частини 5 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», статей 319, 327 

Цивільного кодексу України, розглянувши лист Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства від 25.11.2021 №26/01.01-02/1450, 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати згоду на безоплатне прийняття видатків відремонтованого 

об’єкту «Капітальний ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» 

Арцизький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-

дошкільний навчальний заклад» за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15». 

2. Для прийняття видатків відремонтованого об’єкту «Капітальний 

ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» Арцизький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія-

міжшкільний навчально-виробничий комбінат-дошкільний навчальний 

заклад» за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15» створити комісію у 

складі згідно з додатком. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності і з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

та  соціального захисту населення. 

 

  
Проект рішення підготовлений 

Відділом освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

 

 



 

Додаток  

до проекту рішення міської 

ради 

  

 

 

Склад комісії з прийняття видатків відремонтованого об’єкту 

«Капітальний ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» Арцизький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-дошкільний 

навчальний заклад» за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії Посада 

голова начальник Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради 

члени керівник централізованої бухгалтерії Відділу освіти, молоді 

та спорту Арцизької міської ради 

 бухгалтер  централізованої бухгалтерії Відділу освіти, 

молоді та спорту Арцизької міської ради 

 представник Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства Одеської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 



 

Аркуш погодження до проекту рішення 

 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття відремонтованого об’єкту: 

«Капітальний ремонт санвузлів «Опорний навчальний заклад» Арцизький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-дошкільний 

навчальний заклад» за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15» 

 

Секретар Арцизької міської ради 

 «___» __________ 2022  року  __________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2022  року __________ Тетяна БАХЧЕВАН 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2022  року __________ Оксана СТОЯНОВА 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

 «___» __________ 2022  року __________ Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Начальник фінансового управління  міської ради 

«___» __________ 2022  року  __________ Ірина ГРИНЬКО 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

 «___» __________ 2022  року __________ Людмила ЖОСАН 

 


