
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ №__ 

 

Про надання дозволу Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської 

ради на безкоштовну передачу продуктів харчування та напівфабрикатів 

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, пункту 1.2 та пункту 2.3.4. Положення про 

відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, затвердженого рішенням 

Арцизької міської ради від 19.11.2021 № 930-VІІІ, протоколу № 3 позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Арцизької міської ради від 26.02.2022, з метою недопущення втрати (псування) 

комунального майна, забезпечення його ефективного та раціонального 

використання, а саме: передача продуктів харчування особам, які опинились у 

складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, багатодітним родинам, 

внутрішньо переміщеним особам, роті охорони Першого відділу Болградського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради на 

безкоштовну передачу продуктів харчування та напівфабрикатів на суму 90 188 

(Дев’яносто тисяч сто вісімдесят вісім) гривень 70 копійок (додатки 1-3), у тому 

числі: 

1.1. на безкоштовну передачу особам, які опинились у складних життєвих 

обставинах, малозабезпеченим, багатодітним родинам на суму 16 395 (Шістнадцять 

тисяч триста дев’яносто п’ять) гривень 85 копійок (додаток 1). 

1.2. на безкоштовну передачу роті охорони Першого відділу Болградського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на суму 

71 090 (Сімдесят одна тисяча дев’яносто) гривень 70 копійок (додаток 2). 

1.3. на безкоштовну передачу внутрішньо переміщеним особам на суму 2 702 

(Дві тисячі сімсот дві) гривні 15 копійок (додаток 3). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності, комунальної власності, земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони природи та з питань освіти, культури, спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

 
Проект рішення підготовлений 

Відділом освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 



Аркуш погодження до проекту рішення 

 

Про надання дозволу Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської 

ради на безкоштовну передачу продуктів харчування та напівфабрикатів 

 

 

Секретар 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  відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради                                                           

 «___» __________ 2022 року  __________ Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


