
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ   №16 

 

Про надання дозволу Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської 

ради на використання підвального приміщення за адресою: м. Арциз, 

вул. Будівельників, 15 

 

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, пункту 2 Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про початок навчального року під час дії правового 

режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 № 711, розпорядження 

Болградської районної військової адміністрації «Про підготовку закладів 

освіти Болградського району до початку 2022-2023 навчального року» від 

21.06.2022 № 112/А-2022, Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради, затвердженого рішенням Арцизької міської ради від 

19.11.2021 № 930-VІІІ, враховуючи Протокол зборів співвласників 

багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: м. Арциз, вул. 

Будівельників, 15, з метою створення безпечного освітнього середовища, 

належних умов для проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану 

в Україні, Арцизька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

ради на укладення договору оренди захисної споруди Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Арцизька управляюча компанія», яке 

знаходиться за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, буд. 15, загальною 

площею 23,12 кв.м. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради: 

укласти договір оренди захисної споруди на період воєнного стану в 

Україні; 

вжити заходи для приведення захисної споруди, зазначеної у п. 1 

рішення, в належний стан для проведення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 

 

 
 Проєкт 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 використання підвального приміщення 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 

 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу міської ради 

 «___» __________ 2022 року __________ Наталія СНІГИР 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради  

 

 «___» __________ 2022 року __________ Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


