
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  

29 січня 2021 року          № 174 - VІІІ 

 

Про зміну найменувань дошкільних 

навчальних закладів Саф'янівської  

сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області та затвердження  

Статутів цих закладів у новій редакції  

 

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статтями 90, 93 

Цивільного кодексу України, статтями 25, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 22, 25 Закону України «Про освіту», Законом 

України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  12 червня 2020р. № 720-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської 

області», постанову Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів» у зв’язку з реорганізацією Багатянської, Бросківської, 

Кислицької, Кам'янської, Лощинівської, Старонекрасівської, Озерненської, Каланчацької, 

Новонекрасівської, Утконосівської, Муравлівської, Першотравневої, Комишівської 

сільських рад Ізмаїльського району Одеської області шляхом приєднання до Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (рішення  Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області від 09 грудня 2020 р. № 90-VIII – №104-VIII) 

Саф'янівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Ввійти до складу засновників та змінити найменування комунальних закладів 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області – юридичних 

осіб публічного права: 

1.1. Дошкільний навчальний заклад «Теремок» загального розвитку для дітей від 3 

до 6 років Багатянської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 

Багатянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

1.2. Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» загального розвитку для дітей віком 

від 2 до 6 років Кислицької сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на Кислицький заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Ромашка» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

1.3. Дошкільний навчальний заклад «Роднічок» загального розвитку для дітей віком 

від 2 до 6 років Кам'янської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на Кам'янський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Роднічок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

1.4. Дошкільний навчальний заклад «Золотий ключик» загального розвитку для 

дітей від 2 до 6 років Саф'янської сільської ради на Саф'янський заклад 

дошкільної освіти (ясла – садок) «Золотий ключик» Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області 



1.5. Дошкільний навчальний заклад «Колосок» загального розвитку для дітей від 2 

до 6 років Лощинівської сільської ради на Лощинівський заклад дошкільної 

освіти (ясла – садок) «Колосок» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

1.6. Заклад дошкільної освіти «Яблунька» Старонекрасівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на Старонекрасівський заклад 

дошкільної освіти (ясла – садок) «Яблунька» Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

1.7. Дошкільний навчальний заклад «Топольок» загального розвитку дітей від 2 до 

6 років Озернянської сільської ради, Ізмаїльського району, Одеської області  

на Озернянський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Топольок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

1.8. Дошкільний навчальний заклад «Буратіно» загального розвитку для дітей від 2 

до 6 років Каланчацької сільської ради на Каланчацький заклад дошкільної 

освіти (ясла – садок) «Буратіно» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

1.9. Дошкільний навчальний заклад ясла – садок загального розвитку «Золота 

рибка» для дітей віком від 2 до 6 років Новонекрасівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на Новонекрасівський заклад дошкільної 

освіти (ясла – садок) «Золота рибка» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

1.10. Дошкільний навчальний заклад «Бджілка» загального розвитку для дітей від 2 

до 6 років Утконосівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

на Утконосівський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Бджілка» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

1.11. Дошкільний навчальний заклад «Гніздечко» загального розвитку дітей віком 

від 1,5 до 6 років Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на Муравлівський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Гніздечко» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

1.12. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Гвоздичка» загального розвитку 

для дітей віком від 1,6 до 6 років Першотравневої сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області на Першотравневський заклад дошкільної освіти (ясла 

– садок) «Гвоздичка» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

1.13. Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» загального розвитку для дітей 

віком від 2 до 6 років Комищівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на Комишівський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) 

«Чебурашка» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

1.14. Комунальний заклад Бросківський дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок) загального розвитку Бросківської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на Бросківський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

2. Затвердити у новій редакції: 

2.1. Статут Багатянського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 1) 

2.2. Статут Бросківського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 2) 

2.3. Статут Кам'янського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Роднічок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 3) 

2.4. Статут Кислицького закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Ромашка» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 4) 



2.5. Статут Комишівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Чебурашка» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 5) 

2.6. Статут Каланчацького закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Буратіно» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 6) 

2.7. Статут Лощинівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Колосок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 7) 

2.8. Статут Муравлівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Гніздечко» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 8) 

2.9. Статут Новонекрасівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Золота 

рибка» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 9) 

2.10. Статут Озернянського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Топольок» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 

10) 

2.11. Статут Першотравневського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) 

«Гвоздичка» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (додаток 11) 

2.12. Статут Саф'янського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Золотий 

ключик» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 12) 

2.13. Статут Старонекрасівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) 

«Яблунька» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 13) 

2.14. Статут Утконосівського закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Бджілка» 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 

14). 

3. Доручити директорам закладів дошкільної освіти, зазначених у п. 2 рішення, 

здійснити відповідні заходи та подати документи для проведення державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Визначити балансоутримувачем цілісних майнових комплексів закладів дошкільної 

освіти, зазначених у п. 1 даного рішення, управління освіти Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення.  

 

 

Саф'янівський сільський голова                                                   Наталія ТОДОРОВА  


