
 
У К Р А Ї Н А 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

18 січня 2021 року                                                                                     № 7/А-2021 

 

Про скликання четвертої сесії восьмого скликання 

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

 

Відповідно до статей 42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 14, 15 Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області: 

1. Провести пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 29 січня 2021 року о 10.00 

годині в залі засідань за адресою: місто Ізмаїл, проспект Суворова, 69.  

2. Винести на розгляд пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області питання 

відповідно до порядку денного (додаток 1). 

3. Затвердити графік засідань постійних депутатських комісій четвертої сесії восьмого 

скликання Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 2). 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (Аношина І.В.) пленарне засідання сесії Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області запросити старост сіл, які 

увійшли до складу Саф’янівської сільської ради, депутатів сільської ради, голову 

Ізмаїльської районної ради, народного депутата України, депутатів обласної ради, 

представників засобів масової інформації. 

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Саф’янівський 

сільський голова                                                                 Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

Затверджено  

розпорядженням  

Саф’янівського сільського голови від 

16.01.2021р. № 7/А-2021 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1. Про визнання обраними депутатів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, наступних за черговістю у єдиному виборчому списку 

Одеської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», у єдиному 

виборчому списку Одеської обласної організації політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», 

у територіальному виборчому списку територіального виборчого округу № 3 

Одеської регіональної обласної організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 

Інформує: Мілкова В.В. – голова Саф’янівської сільської територіальної виборчої 

комісії Ізмаїльського району Одеської області. 
 

2. Про реєстрацію новообраних депутатів Саф’янівською сільською територіальною 

виборчою комісією Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Мілкова В.В. – голова Саф’янівської сільської територіальної виборчої 

комісії Ізмаїльського району Одеської області. 
 

3. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність. 

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області. 
 

4. Про перейменування комунального підприємства Ізмаїльської районної ради 

«Будівельник» та затвердження Статуту в новій редакції 

Інформує: Делі М.І. – директор комунального підприємства «Будівельник». 
 

5. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального підприємства 

Саф’янівської сільської ради «Будівельник». 

Інформує: Делі М.І. – директор комунального підприємства «Будівельник». 
 

6. Про перейменування комунального підприємства Ізмаїльської районної ради 

«Об’єднаний трудовий архів» на комунальне підприємство «Об’єднаний трудовий 

архів» Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Паку К. В. – директор комунального підприємства «Об’єднаний 

трудовий архів» 
 

7. Про ліквідацію комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Паку К. В. – директор комунального підприємства «Об’єднаний 

трудовий архів» 
 

8. Про зміну найменування комунальної установи «Ізмаїльський районний навчально-

методичний центр закладів культури та спорту» та затвердження Статуту в новій 

редакції. 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та 

спорту виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 
 

9. Про ліквідацію та затвердження ліквідаційної комісії комунальної установи 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Навчально-



методичний центр закладів культури та спорту» 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та 

спорту виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 
 

10. Про затвердження Програми розвитку культури Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2025 роки. 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та 

спорту виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

11. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2025 роки. 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та 

спорту виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 
 

12. Про внесення змін в рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області від 24.12.2020 року № 124-VIII «Про затвердження структури та 

штатної чисельності виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 
 

13. Про затвердження Положення про управління освіти Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області у новій редакції. 

Інформує: Якименко Т.Г. – начальник управління освіти Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

14. Про зміну найменувань дошкільних навчальних закладів Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області та затвердження їх Статутів у новій 

редакції. 

Інформує: Якименко Т.Г. – начальник управління освіти Саф’янівської сільської 

ради. 
 

15. Про прийняття до спільної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області двох автомобілів легкових SUZUKI SX4 загальною вартістю 

994500,00 грн. (в т.ч. ПДВ 165750,00 грн.) для амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с.Першотравневе, Ізмаїльського району по вул.Шкільна, 112 та 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Стара Некрасівка, Ізмаїльського 

району по вул.Ізмаїльська, 38 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Одеської області. 

Інформує: Садковський О.В. - виконуючий обов’язки генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня». 
 

16. Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються КНП Саф’янської 

сільської ради «ЦРЛ» та тарифи на такі послуги. 

Інформує: виконуючий обов’язки генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Центральна районна лікарня». 
 

17. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області від 24.12.2020 року № 153 – VІІІ «Про затвердження цільової 

програми на 2021 – 2022 роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна района лікарня». 

Інформує: виконуючий обов’язки генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 



Одеської області «Центральна районна лікарня». 
 

18. Про упорядкування питань щодо організації роботи з укладання договорів по 

платі за користування земельними ділянками.  

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
 

19. Про створення та затвердження Положення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

Інформує: Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради 
 

20. Про створення комісії та затвердження Положення про комісію з надання адресної 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення при виконавчому комітеті 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Суддя В.М. – керуючий справами виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради 
 

21. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги мешканцям 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2025 роки 

«Милосердя в дії» 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області. 
 

22. Про затвердження Програми надання особам з обмеженими фізичними 

можливостями Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

послуг з доступу до мережі Інтернет на період 2021-2025 роки 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області. 
 

23. Про затвердження програми діяльності спеціалізованої служби соціальної 

підтримки дітей/сімей/осіб  Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2026 роки 

Інформує: Брусова М.В. – директор Ізмаїльського районного центру соціальних 

служб, сімей, дітей та молоді.  

24. Про затвердження програми діяльності спеціалізованої служби соціальної роботи в 

громаді Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021 – 2026 роки 

Інформує: Брусова М.В. – директор Ізмаїльського районного центру соціальних 

служб, сімей, дітей та молоді.  

25. Про затвердження програми з локалізації та ліквідації  амброзії полинолистої на 

території населених пунктів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2025 роки. 

Інформує: Шульга А.В. – провідний спеціаліст відділу карантину рослин 

Управління фітосанітарної безпеки та контролю в сфері насінництва та 

розсадництва, державний фітосанітарний інспектор  
 

26. Про затвердження Програми «Соціальний захист ветеранів антитерористичної 

операції та їх родин, які мешкають на території територіальних громад, які увійшли до 

складу Саф’янівської сільської ради» на 2021-2026 роки 

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області. 
 

27. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 

2021-2023 роки. 

Інформує: Делігіоз П.Д. – в.о. начальника відділу житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва, архітектури та транспорту апарату 



виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 
 

28. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2023 роки. 

Інформує: Делігіоз П.Д. – в.о. начальника відділу житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва, архітектури та транспорту апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 
 

29. Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт та погодження 

об’єктів для відбування адмінпорушниками, на яких накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт  на 2021 рік. 

Інформує: Трон І.О. - начальник Ізмаїльського  міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області підполковник 

внутрішньої служби  
 

30. Про визначення переліку об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт 

для засуджених до громадських робіт та адмінпорушників , на яких накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік. 

Інформує: Трон І.О. - начальник Ізмаїльського  міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області підполковник 

внутрішньої служби  
 

31. Про внесення змін до рішення першої сесії VIII скликання Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області від 26.11.2020 року № 45-VIII «Про 

затвердження складу та обрання голів постійних комісій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання».  

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

Саф’янівської сільської ради 
 

32. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області від 24.12.2020 року № 110-VIII «Про сільський бюджет села Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 
 

33. Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік Ізмаїльському 

управлінню водного господарства. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 
 

34. Про надання пільги із сплати земельного податку на 2021 рік Ізмаїльському 

прикордонному загону. 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської 

сільської ради. 
 

35. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5122085900:02:001:0429 приватної власності Орловської Тетяни 

Іллівни, цільове призначення якої змінюється з «для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі»  за адресою: вулиця Українки Л., 5, 7, 

с.Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

36. Про надання згоди Акціонерному товариству «Укрпошта»  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних та допоміжних будівель і споруд, що розташована за адресою: с.Саф’яни, 

вул. Грушевського, (колишня Леніна), 87. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

37. Про надання згоди громадянину Мітєву Олександру Антоновичу  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Саф’янівської 

сільської ради (за межами населеного пункту села Саф'яни) 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

38. Про розірвання Договору оренди земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий 

№5122085900:02:002:0192, що розташована за адресою: с.Саф’яни, вулиця Миру, 25. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  
 

39. Про розірвання договору № 36/20 оренди земельної ділянки від 25.09.2020 року 

гр.Северіної Світлани Семенівни для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

5122086300:02:002:0252 за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара 

Некрасівка, вул.Дунайська, 15. 

Інформує: Демко М.В. – головний спеціаліст з земельних питань виконавчого 

комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  
 

40. Про затвердження розпоряджень, виданих у міжсесійний період.  

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області. 
 

41. Різне. 

 

 

Саф’янівський 

сільський голова                                                                            Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Затверджено  

розпорядженням  

Саф’янівського сільського голови 

від 16.01.2021р. № 7/А-2021 

 

 

 

ГРАФІК 

засідань постійних комісій  

четвертої сесії восьмого скликання Саф’янівської сільської ради 

 

Дата 

засідання 

Час Назва комісії Місце проведення 

засідання 

25.01.2021 

10.00 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я,  

освіти,  культури, спорту, молоді та  

соціального  захисту населення 

місто Ізмаїл, проспект 

Суворова, 69 

(зала засідань) 

12.00 

Постійна комісія з питань інфраструктури, 

доріг та транспорту, житлово–комунального 

господарства та управління комунальною 

власністю 

місто Ізмаїл, проспект 

Суворова, 69 

(зала засідань) 

26.01.2021 

10.00 

Постійна комісія з питань законності, 

мандатна, депутатської діяльності, етики та 

регуляторної політики 

місто Ізмаїл, проспект 

Суворова, 69 

(зала засідань) 

12.00 

Постійна комісія з питань регулювання 

земельних відносин, екології та 

перспективного планування 

місто Ізмаїл, проспект 

Суворова, 69 

(зала засідань) 

27.01.2021 10.00 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного та інвестиційного  

розвитку громади 

місто Ізмаїл, проспект 

Суворова, 69 
(зала засідань) 

 

 

 

 

 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ

