
      

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  

 

26 листопада 2020 року                                                                                           №47- VIII 

 
Про затвердження розпоряджень голів 

сільських рад, виданих у міжсесійний період 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити наступні розпорядження голів сільських рад, виданих в міжсесійний 

період: 

- Каланчацької сільської ради від 26 жовтня 2020р. №50 «Про внесення змін до 

рішення Каланчацької сільської ради №197-VII від 24.12.2019р. «Про сільський 

бюджет Каланчацької сільської ради на 2020 рік»; 

- Комишівської сільської ради від 13.10.2020р. №13 «Про перерозподіл бюджетних 

призначень Комишівської сільської ради на 2020 рік»; 

- Кислицької сільської ради від 03.11.2020р. №74/ОД-2020 «Про внесення змін до 

розпорядження №66/ОД-2020 від 05.08.2020р. «Про внесення змін в рішення сільської 

ради від 21.12.2019 року №361- VII «Про бюджет Кислицької сільської ради на 2020 

рік», від 06.11.2020р. №101/ОД-2020 «Про внесення змін в рішення сільської ради від 

21.12.2019 року №361- VII «Про бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік»; 

- Матроської сільської ради від 30.04.2020р. №16/С «Про внесення змін до рішення 

Матроської сільської ради від 23.12.2019р. №563- VII «Про  місцевий (сільський) 

бюджет на 2020 рік с.Матроска Ізмаїльського району Одеської області»;  

- Новонекрасівської сільської ради від 20.11.2020р. №24о/д «Про внесення змін до 

рішення Новонекрасівської сільської ради від 20.12.2019р. №304 «Про бюджет села 

Новонекрасівської сільської ради на 2020р.» 

 - Озерненської сільської ради від 23.11.2020р. №68 «Про перерозподіл бюджетних 

призначень за бюджетними програмами сільського бюджету с. Озерне на 2020 рік»; 

- Саф’янської сільської ради від 02.07.2020р. №17 «Про внесення змін до рішення  сесії 

Саф’янської сільської ради за 849-VII від 20.12.2019р.», від 29.09.2020р. №22 «Про 

внесення змін до рішення сесії Саф’янської сільської ради за 849-VII від 20.12.2019р.», від 

11.11.2020р. №31 «Про внесення змін до рішення сесії Саф’янської сільської ради за 849-

VII від 20.12.2019р.», від 19.11.2020р. №32 «Про внесення змін до рішення  сесії 

Саф’янської сільської  ради  за № 849 – VІІ від 20. 12.2019р. « Про бюджет Саф’янської 

сільської  ради на 2020рік». 

 

 



2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                 Наталія ТОДОРОВА 


