
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

25 лютого 2021 року                                                                                                №233- VІІІ 

 

Про відокремлення бібліотечної філії та  

сільського клубу с. Новоозерне та передачу  

їх до Криничненської сільської ради  

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4 та 5 статті 60 , абзаців 3 та 4 

пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності»,  пунктом 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

Кодексу України, в зв’язку із  введенням  в дію з 1 січня 2021 року статті 89 Бюджетного 

кодексу України в редакції згідно із змінами, внесеними  Законом України  №907-IX від 

17.09.2020 року, Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” враховуючи 

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

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Одеської області», рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 24.12.2020 р. №157-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 КУ «Ізмаїльський районний навчально-методичний центр закладів культури та 

спорту»   –  юридичну особу публічного права», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського 

району Одеської області, 
 

ВИРІШИЛА:: 

1. Відокремити зі структури централізованої бібліотечної системи, як структурного 

підрозділу КУ «Навчально-методичний центр закладів культури та спорту» Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі складанням розподільчого 

балансу бібліотечну філію с. Новоозерне. 
 

2. Передати зі спільної комунальної власності Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області у комунальну власність Криничненської сільської 

ради бібліотечну філію та сільський клуб с. Новоозерне  із загальною кількістю штатної 

чисельності 2 одиниці, з майном (матеріальними цінностями), в тому числі книжкові 

фонди, що перебувають в їх користуванні зі складанням акту приймання-передачі.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську  комісію 

Саф’янівської сільської ради з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді 

та соціального захисту населення. 
 

 

Саф’янівський сільський голова                                  Наталія  ТОДОРОВА 
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