
        
 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  24 грудня 2020  року          № 156 - VІІІ 

 

Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району 

Одеської області комунальне підприємство  

Ізмаїльської районної ради «Будівельник» 

 

Відповідно до  статей 169, 172, 316, 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, 

статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

рішення Ізмаїльської районної ради Одеської області від 28.12.2020 року № 12 - VІІІ 

«Про передачу об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад 

Ізмаїльського району, управління якою здійснює Ізмаїльська районна рада Одеської 

області у комунальну власність Саф’янівської сільської територіальної громади в особі 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області», відповідно до 

Закону України  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 

03.03.1998р. №147/98 (зі змінами та доповненнями), у порядку, встановленому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. №1482 «Про передачу об’єктів 

державної та комунальної власності» Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області 

комунальне підприємство Ізмаїльської районної ради «Будівельник». 
 

2. Ввійти до складу засновників юридичної особи публічного права та цілісного 

майнового комплексу комунального підприємства Ізмаїльської районної ради 

«Будівельник». 
 

3. Доручити Саф’янівському сільському голові утворити комісію з приймання – 

передачі зі спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського 

району Одеської області у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області комунального підприємства Ізмаїльської 

районної ради «Будівельник».  
 

4. Визначити балансоутримувачем комунального підприємства Ізмаїльської 

районної ради «Будівельник» Саф’янівську сільську раду. 
 

 



 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії 

Саф’янівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально – 

економічного та інвестиційного розвитку громади; з питань інфраструктури, доріг 

та транспорту, житлово – комунального господарства та управління комунальною 

власністю.  

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                      Наталія ТОДОРОВА 


