
        
 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

 24 грудня 2020 року        № 127 - 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 закладів  

та установ освіти – юридичних осіб публічного права 

 

Відповідно до статей 25,26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі рішення Ізмаїльської районної ради Одеської області від 28.12.2020 

№ 12-VIII «Про передачу об’єктів права спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району, управління якою здійснює Ізмаїльська районна рада 

Одеської області у комунальну власність Саф’янівській сільській територіальній громаді 

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

до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 

17.11.2020р. №1009-ІХ, «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності» від 03.03.1998р. №147/98 (зі змінами та доповненнями), враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №720-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Одеської області» 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 заклади 

та установи освіти – юридичні особи публічного права згідно переліку, 

наведеного у додатку до цього рішення. 
 

2. Ввійти до складу засновників цілісних майнових комплексів комунальних 

закладів та установ освіти – юридичних осіб публічного права, зазначених у п.1 

даного рішення. 
 

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 цілісних майнових комплексів закладів та 

установ освіти – юридичних осіб публічного права, зазначених у п. 1 даного 

рішення.  



 

4. Визначити балансоутримувачем цілісних майнових комплексів комунальних 

закладів та установ освіти, зазначених у п.1 даного рішення управління освіти 

Саф’янівської сільської ради. 
 

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; з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та 

соціального захисту населення.  

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                     Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


