
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №3 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  

від 24 грудня 2021 року №1099-VIII «Про затвердження переліку закладів 

культури базової мережі місцевого рівня  

Арцизької міської територіальної громади» 

 

         Відповідно до статей 25, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 22 Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.10.2012 р.  № 984  «Про затвердження порядку 

формування базової мережі закладів культури», враховуючи рішення Арцизької 

міської ради від 24 грудня 2021 року №1099-VIII «Про затвердження переліку 

закладів культури базової мережі місцевого рівня Арцизької міської 

територіальної громади», рішення Арцизької міської ради від 03 червня 2022 

року №1319-VIII «Про перейменування Комунального закладу «Арцизька 

дитяча музична школа» Арцизької міської ради», рішення Арцизької міської 

ради від 12 серпня 2022 року №1389-VIII «Про перейменування Комунального 

закладу «Арцизька дитяча художня школа» Арцизької міської ради», 

клопотання Відділу культури та туризму Арцизької міської ради від 17 жовтня 

2022 року №714/02-26, Арцизька міська рада  

 

ВИРІШИЛА:      

     1.Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 року 

№1099-VIII «Про затвердження переліку закладів культури базової мережі 

місцевого рівня Арцизької міської територіальної громади», виклавши Перелік 

закладів культури базової мережі місцевого рівня Арцизької міської 

територіальної громади у новій редакції (додається). 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення.  

 

 

 

 
Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури та туризму міської ради 

 

 

 

 

 

 



Лист-погодження 

до проєкту рішення  

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  

від 24 грудня 2021 року №1099-VIII «Про затвердження переліку закладів 

культури базової мережі місцевого рівня  

Арцизької міської територіальної громади» 

 

Секретар міської ради                                      __________ Ольга ДОБРЯКОВА 

«___» __________ 2022 року 

 

Перший заступник міського голови                __________Тетяна БАХЧЕВАН 

«___» __________ 2022 року 

 

Заступник міського голови                                _________ Оксана СТОЯНОВА 

«___»____________2022 року 

 

Начальник юридичного відділу міської ради ___________Олена ШАТАЛОВА 

«___» __________ 2022 року 

 

Начальник відділу культури та туризму міської ради_____Світлана ДІМОВА 

«___» __________ 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


