
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання першої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 26 листопада 2020 р.                                                                                                                 10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                         зала засідань 

 

Обрано депутатів                                               33 

Присутні на початок пленарного засідання:   32 

 

На засідання запрошені: 

Депутат обласної ради Урбанський О.І. 

Голова Саф’янівської територіальної виборчої комісії: Мілкова В.В. 

Голови сільських рад сіл Ізмаїльського району 

Представники засобів масової інформації 

 

Відкрила і веде пленарне засідання першої сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області восьмого скликання голова Саф’янівської територіальної виборчої 

комісії Мілкова В.В. 

Лунає Гімн.  

 

СЛУХАЛИ: 

Мілкову В.В. зачитала постанови: 

- Про підсумки виборів депутатів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області; 

- Про початок повноважень Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району 

Одеської області; 

- Про початок повноважень депутатів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області; 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію голови Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської 

області Мілкової В.В. прийняти до відома. 

 

Голова Саф’янівської сільської ради прийняла ведення сесії і вручила посвідчення 

депутатам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області восьмого 

скликання. 

 

СЛУХАЛИ:  

Тодорову Н.І. проінформувала присутніх, що для роботи сесії необхідно обрати лічильну комісію 

у складі 5 осіб та розподілити обов’язки між членами комісії. Ця комісія обирається на строк 

повноважень восьмого скликання, тобто на п’ять років. Пропоную обрати п’ять членів комісії: 

1. Шульга О.А. 

2. Сайтарли Т.Д. 

3. Паску М.М. 

4. Киричевська А.В. 

5. Сухова О.Г. 

 

Пропонуємо головою лічильної комісії обрати - Шульгу О.В., секретарем - Сайтарли Т.Д., Паску 

М.М. – заступником голови комісії. 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

РІШЕННЯ: № 4-VIII «Про утворення лічильної комісії Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

Тодорова Н.І., виносить на розгляд депутатів пропозицію щодо затвердження порядку денного  

засідання першої сесії Саф’янівської сільської ради восьмого скликання. 

ПОРОЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Про затвердження Регламенту  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області восьмого скликання 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області  

2. Про обрання секретаря Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області  

3. Про створення відділу організаційно кадрової роботи Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області  

4. Про створення фінансового управління Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області та затвердження його Положення.      

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

5. Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

6. Про внесення змін до рішення Багатянської сільської ради № 572-VІІ від 23.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису видатків виконавчого апарату управління на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

7. Про внесення змін до рішення Бросківської сільської ради № 505-VІІ від 20.12.2019р. «Про 

затвердження структури, штатної чисельності та кошторису видатків виконавчого апарату 

сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

8. Про внесення змін до рішення Каланчацької сільської ради № 198-VІІ від 24.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису видатків на утримання апарату Каланчацької  сільської 

ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

9. Про внесення змін до рішення Кам’янської сільської ради № 369-VІІ від 24.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису витрат апарату Кам’янської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

10. Про внесення змін до рішення Кислицької сільської ради № 363-VІІ від 20.12.2019р. «Про 

структуру та штатну чисельність виконавчого апарату Кислицької сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 



11. Про внесення змін до рішення Комишівської сільської ради № 629-VІІ від 24.12.2019р. «Про 

затвердження структури і кошторису витрат апарату Комишівської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

12. Про внесення змін до рішення Ларжанської сільської ради № 504-VІІ від 20.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису видатків апарату Ларжанської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

13. Про внесення змін до рішення Лощинівської сільської ради № 299-VІІ від 20.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису видатків апарату Лощинівської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

14. Про внесення змін до рішення Матроської сільської ради № 561-VІІ від 23.12.2019р. «Про 

затвердження структури та кошторису видатків  апарату Матроської  сільської ради та її 

виконавчого комітету на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

15. Про внесення змін до рішення Муравлівської сільської ради № 241-VІІ від 20.12.2019р. «Про 

затвердження кошторису видатків виконавчого апарату Муравлівської сільської ради на 2020 

рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

16. Про внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307-VІІ від 20.12.2019р. 

«Про структуру і кошторис витрат  апарату Новонекрасівської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

17. Про внесення змін до рішення Озерненської  сільської ради № 466-VІІ від 24.12.2019р. «Про 

затвердження структури у кошторису витрат апарату Озерненської сільської ради Ізмаїльського 

району на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

18. Про внесення змін до рішення Першотравневої сільської ради № 275-VІІ від 17.12.2019р. 

«Про затвердження кошторису на забезпечення діяльності апарату Першотравневської сільської 

ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

19. Про внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради № 618-VІІ від 20.12.2019р. 

«Про структуру і кошторис витрат апарату Старонекрасівської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

20. Про внесення змін до рішення Утконосівської сільської ради № 587-VІІ від 11.12.2019р. «Про 

затвердження кошторису видатків на утримання Утконосівської  сільської ради та її виконавчого 

апарату на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

21. Про внесення змін в додаток 1 до рішення Саф’яньської сільської ради   № 850 – VІІ від 

20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату управління на 2020 

рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

22. Про внесення змін в додаток 2 до рішення Саф’яньської сільської ради   № 850 – VІІ від 

20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату управління на 2020 

рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 



23. Про внесення змін до рішення сільської ради № 504 – VІІ від 20.12.2019 року «Про бюджет 

Бросківської  сільської ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

24. Про внесення змін до рішення сільської ради № 570 – VІІ від 23.12.2019 року «Про місцевий 

бюджет Багатянської сільської  ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

25. Про внесення змін до рішення сільської ради № 197 – VІІ від 24.12.2019 року «Про сільський 

бюджет Каланчацької сільської ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

26. Про внесення змін до рішення сільської ради № 367 – VІІ від 24.12.2019 року «Про бюджет 

Кам’янської сільської ради на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

27. Про внесення змін до рішення сільської ради № 628 – VІІ від 24.12.2019 року «Про 

Комишівський сільський бюджет на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

28. Про внесення змін до рішення сільської ради № 361 – VІІ від 21.12.2019 року «Про сільський 

бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

29. Про внесення змін до рішення Озерненської сільської ради № 463-VІІ від 24.12.2019 року 

«Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік» 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

30. Про внесення змін до рішення сільської ради № 503 – VІІ від 20.12.2019 року «Про бюджет 

села Ларжанка  на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

31. Про внесення змін до рішення сільської ради № 312 – VІІ від 20.12.2019 року «Про 

Лощинівський сільський  бюджет на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

32. Про внесення змін до рішення сільської ради № 563 – VІІ від 23.12.2019 року «Про місцевий 

(сільський) бюджет с.Матроска Ізмаїльського району Одеської області на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

33. Про внесення змін до рішення сільської ради № 239 – VІІ від 20.12.2019 року «Про бюджет 

Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

34. Про внесення змін до рішення сільської ради № 304 – VІІ від 20.12.2019 року «Про бюджет 

Новонекрасівської сільської ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

35. Про внесення змін до рішення сільської ради № 273 – VІІ від 17.12.2019 року «Про сільський 

бюджет с.Першотравневе   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

36. Про внесення змін до рішення сільської ради № 617 – VІІ від 20.12.2019 року «Про сільський 

бюджет Старонекрасівської сільської ради   на 2020 рік»       



Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

37. Про внесення змін до рішення сільської ради № 589 – VІІ від 11.12.2019 року «Про місцевий 

бюджет Утконосівської сільської ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

38. Про внесення змін до рішення сільської ради № 849 – VІІ від 20.12.2019 року «Про бюджет 

Саф’яньської сільської ради   на 2020 рік»       

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

39. Про умови оплати праці Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району Одеської 

області  

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

40. Про затвердження Положення про постійні комісії Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

41. Про створення постійних комісій Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області восьмого скликання. 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району  

42. Про затвердження складу  та обрання  голів постійних комісій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання. 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району 

43. Про затвердження Положення про старосту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області восьмого скликання 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області   

44. Про затвердження розпоряджень голів сільських рад, виданих у міжсесійний період. 

Інформує: М.М. Стоілова  - начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

45. Про затвердження на посаду старости с.Багате Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

46. Про затвердження на посаду старости с.Каланчак та с.Новий Каланчак Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

47. Про затвердження на посаду старости с.Кам’янка та с.Нова Кам'янка Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

48. Про затвердження на посаду старости с.Кислиці Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

49. Про затвердження на посаду старости с.Комишівка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

50. Про затвердження на посаду старости с.Ларжанка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       



51. Про затвердження на посаду старости с.Матроска Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

52. Про затвердження на посаду старости с.Муравлівка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

53. Про затвердження на посаду старости с.Нова Некрасівка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

54. Про затвердження на посаду старости с.Озерне Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

55. Про затвердження на посаду старости с.Першотравневе Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

56. Про затвердження на посаду старости с.Стара Некрасівка та с.Дунайське Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області      

57.  Про затвердження на посаду старости с.Броска Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

58. Про затвердження на посаду старости с.Утконосівка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

59. Про затвердження на посаду старости с.Лощинівка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

60. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

61. Про звернення  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо змінити найменування із 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  на «Придунайську сільську 

раду Ізмаїльського району Одеської області». 

Інформує: Н.І. Тодорова  - голова Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської 

області       

 

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Підсумки голосування: за – 21, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 12.   

Порядок прийнятий. 

 

      

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І., голову Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської області яка 

пояснила, що відповідно до статей 26, 50 і 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» секретар сільської ради в межах строку повноважень ради обирається шляхом таємного 

голосування та працює в раді на постійній основі. 

Частиною першою статті 50 цього Закону передбачено, що кандидатуру для обрання секретаря 

сільської ради вносить сільський голова. 

 

Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру депутата Мазура 

Сергія Івановича на посаду секретаря сільської ради. 

 

Прошу членів лічильної комісії зібратись для проведення організаційного засідання.  

 

Лічильна комісія видає бюлетені. 

Доводить до відома депутатів порядок голосування. Проводиться таємне 

голосування. 

В процесі отримання бюлетеня, перед початком голосування депутат Мазур С.І. зазначив, що в 

нього виникає конфлікт інтересів. 

Після таємного голосування: 

Вскривається урна для голосування та слово для повідомлення про результати таємного 

голосування з виборів секретаря Саф’янівської сільської ради надається голові лічильної комісії 

сільської ради, депутатові Шульзі Олексію Артуровичу: 

Отримано бюлетенів – 34 

Використано – 20 

Залишилися невикористаними – 14 

Із використаних 20 бюлетенів – «так» - 16, «ні» - 4 

Кандидатура Мазура Сергія Івановича не підтримана. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І., яка запропонувала депутатам надати свого кандидата на посаду секретаря. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 23 

Проти –  

Утримався –  

Не голосували – 10 

(Приймається) 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Дяжук Р.У.,  який запропонував кандидатуру депутата Чепой Івана Григоровича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 29 

Проти –  

Утримався –  

Не голосували – 4 

(Приймається) 

Лічильна комісія готує та видає бюлетені.  

Проводиться таємне голосування. 



Після таємного голосування: 

Вскривається урна для голосування та слово для повідомлення про результати таємного 

голосування з виборів секретаря Саф’янівської сільської ради надається голові лічильної комісії 

сільської ради, депутатові Шульзі Олексію Артуровичу: 

Отримано бюлетенів – 36 

Використано – 33 

Залишилися невикористаними – 3 

Із використаних 33 бюлетенів – «так» - 15, «ні» - 18 

Кандидатура Чепой Івана Григоровича не підтримана. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. запропонувала перенести питання обрання секретаря сільської ради на наступну 

чергову сесію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За  -                      26 

Проти -                0 

Утрималися –     0 

Не голосували – 7 

(приймається) 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І., голову Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

восьмого скликання яка проінформувала, що регламент визначає  порядок організації  діяльності 

сільської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, установлених 

Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими 

законодавчими актами. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Депутати Павлухін С.О. та Деной М.М. де вказали на деякі зауваження щодо змісту регламенту. 

Депутат Хаджиков П.В., запропонував, що у разі надходження конструктивних пропозицій щодо 

змісту регламенту будемо розглядати та опрацьовувати на постійних депутатських комісіях і 

після цього вносити на наступну сесію питання щодо внесення змін до затвердження регламенту. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 5–VІІІ «Про затвердження Регламенту  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області восьмого скликання» (додається).      

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голова Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

створення відділу організаційно – кадрової роботи Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області. В своїй інформації вона сказала, що для оптимізації та вдосконалення 

роботи виконавчих органів сільської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, 

забезпечення ефективної роботи ради необхідно створити відділ організаційно – кадрової роботи 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 



Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 6-VIII «Про створення відділу організаційно – кадрової роботи Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про створення фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  та затвердження його Положення. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти - 0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 7-VIII «Про створення фінансового управління Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голова Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 8-VIII «Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Багатянської сільської ради № 572-VІІ від 

23.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків виконавчого апарату 

управління на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 9-VIII «Про внесення змін до рішення Багатянської сільської ради № 572-VІІ від 

23.12.2019 р. «Про затвердження структури та кошторису видатків виконавчого апарату 

управління на 2020 рік»» (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Бросківської сільської ради № 505-VІІ від 

20.12.2019 р. «Про затвердження структури, штатної чисельності та кошторису видатків 

виконавчого апарату сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 10-VIII «Про внесення змін до рішення Бросківської сільської ради № 505-VІІ від 

20.12.2019р. «Про затвердження структури, штатної чисельності та кошторису видатків 

виконавчого апарату сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Каланчацької сільської ради № 198-VІІ 

від 24.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків на утримання апарату 

Каланчацької  сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 11-VIII «Про внесення змін до рішення Каланчацької сільської ради № 198-VІІ від 

24.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків на утримання апарату 

Каланчацької  сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Кам’янської  сільської ради № 369-VІІ від 

24.12.2019 р. «Про затвердження структури та кошторису видатків на утримання апарату 

Кам’янської сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 12-VIII «Про внесення змін до рішення Кам’янської сільської ради № 369-VІІ від 

24.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків на утримання апарату 

Кам’янської  сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Кислицької сільської ради № 363-VІІ від 

20.12.2019р. «Про структуру та штатну чисельність виконавчого апарату Кислицької сільської 

ради на 2020 рік» (інформація додається). 



 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 13-VIII «Про внесення змін до рішення Кислицької сільської ради № 363-VІІ від 

20.12.2019р. «Про структуру та штатну чисельність виконавчого апарату Кислицької сільської 

ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Комишівської сільської ради № 629-VІІ 

від 24.12.2019р. «Про затвердження структури і кошторису витрат апарату Комишівської 

сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 14-VIII «Про внесення змін до рішення Комишівської сільської ради № 629-VІІ від 

24.12.2019р. «Про затвердження структури і кошторису витрат апарату Комишівської сільської 

ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Ларжанської сільської ради № 504-VІІ від 

20.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату Ларжанської сільської 

ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 15-VIII «Про внесення змін до рішення Ларжанської сільської ради № 504-VІІ від 

20.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату Ларжанської сільської 

ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Лощинівської сільської ради № 299-VІІ 

від 20.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату Лощинівської 

сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 16-VIII «Про внесення змін до рішення Лощинівської сільської ради № 299-VІІ від 

20.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату Лощинівської 

сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Матроської сільської ради № 561-VІІ від 

23.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків  апарату Матроської  сільської 

ради та її виконавчого комітету на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 17-VIII «Про внесення змін до рішення Матроської сільської ради № 561-VІІ від 

23.12.2019р. «Про затвердження структури та кошторису видатків  апарату Матроської  сільської 

ради та її виконавчого комітету на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Муравлівської сільської ради № 241-VІІ 

від 20.12.2019р. «Про затвердження кошторису видатків виконавчого апарату Муравлівської 

сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 18-VIII «Про внесення змін до рішення Муравлівської сільської ради № 241-VІІ 

від 20.12.2019 р. «Про затвердження кошторису видатків виконавчого апарату Муравлівської 

сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307-

VІІ від 20.12.2019р. «Про структуру і кошторис витрат  апарату Новонекрасівської сільської ради 

на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

 



РІШЕННЯ: № 19-VIII «Про внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307-

VІІ від 20.12.2019р. «Про структуру і кошторис витрат  апарату Новонекрасівської сільської ради 

на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Озерненської  сільської ради № 466-VІІ 

від 24.12.2019р. «Про затвердження структури у кошторису витрат апарату Озерненської 

сільської ради Ізмаїльського району на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 20-VIII «Про внесення змін до рішення Озерненської  сільської ради № 466-VІІ від 

24.12.2019р. «Про затвердження структури у кошторису витрат апарату Озерненської сільської 

ради Ізмаїльського району на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Першотравневської сільської ради № 275-

VІІ від 17.12.2019р. «Про затвердження кошторису на забезпечення діяльності апарату 

Першотравневської сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 21-VIII «Про внесення змін до рішення Першотравневської сільської ради № 275-

VІІ від 17.12.2019р. «Про затвердження кошторису на забезпечення діяльності апарату 

Першотравневської сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради № 618-

VІІ від 20.12.2019р. «Про структуру і кошторис витрат апарату Старонекрасівської сільської ради 

на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 22-VIII «Про внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради № 618-

VІІ від 20.12.2019р. «Про структуру і кошторис витрат апарату Старонекрасівської сільської ради 

на 2020 рік»» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Утконосівської сільської ради № 587-VІІ 

від 11.12.2019р. «Про затвердження кошторису видатків на утримання Утконосівської  сільської 

ради та її виконавчого апарату на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 23-VIII «Про внесення змін до рішення Утконосівської сільської ради № 587-VІІ 

від 11.12.2019р. «Про затвердження кошторису видатків на утримання Утконосівської  сільської 

ради та її виконавчого апарату на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін в додаток 1 до рішення Саф’яньської сільської ради   

№ 850 – VІІ від 20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату 

управління на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 24-VIII «Про внесення змін в додаток 1 до рішення Саф’яньської сільської ради   

№ 850 – VІІ від 20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату 

управління на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін в додаток 2 до рішення Саф’яньської сільської ради   

№ 850 – VІІ від 20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату 

управління на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 25-VIII «Про внесення змін в додаток 2 до рішення Саф’яньської сільської ради   

№ 850 – VІІ від 20.12.2019 року «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату 

управління на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 504 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Бросківської  сільської ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 26-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 504 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Бросківської  сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради  №570 – VІІ від 23.12.2019 

року «Про місцевий бюджет Багатянської сільської  ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 27-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 570 – VІІ від 23.12.2019 

року «Про місцевий бюджет Багатянської сільської  ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 197 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про сільський бюджет Каланчацької сільської ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 28-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 197 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про сільський бюджет Каланчацької сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 367 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про бюджет Кам’янської сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 29-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 367 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про бюджет Кам’янської сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 628 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про Комишівський сільський бюджет на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 30-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 628 – VІІ від 24.12.2019 

року «Про Комишівський сільський бюджет на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 361 – VІІ від 21.12.2019 

року «Про сільський бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік»» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували -11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 31-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 361 – VІІ від 21.12.2019 

року «Про сільський бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення Озерненської сільської ради № 463-VІІ від 

24.12.2019 року «Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік»» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 32-VIII «Про внесення змін до рішення Озерненської сільської ради № 463-VІІ від 

24.12.2019 року «Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 503 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет села Ларжанка  на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 33-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 503 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет села Ларжанка  на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради №312– VІІ від 20.12.2019 

року «Про Лощинівський сільський  бюджет на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували 11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували -11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 34-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 312 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про Лощинівський сільський  бюджет на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 563 – VІІ від 23.12.2019 

року «Про місцевий (сільський) бюджет с.Матроска Ізмаїльського району Одеської області на 

2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 35-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 563 – VІІ від 23.12.2019 

року «Про місцевий (сільський) бюджет с.Матроска Ізмаїльського району Одеської області на 

2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 239 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  на 2020 

рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 36-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 239 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  на 2020 

рік»» (додається). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 304 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Новонекрасівської сільської ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 37-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 304 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Новонекрасівської сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 273 – VІІ від 17.12.2019 

року «Про сільський бюджет с.Першотравневе   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували 11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 38-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 273 – VІІ від 17.12.2019 

року «Про сільський бюджет с.Першотравневе   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 617 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про сільський бюджет Старонекрасівської сільської ради   на 2020 рік» (інформація 

додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 39-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 617–VІІ від 20.12.2019 

року «Про сільський бюджет Старонекрасівської сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 589 – VІІ від 11.12.2019 

року «Про місцевий бюджет Утконосівської сільської ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 



 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 40-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 589 – VІІ від 11.12.2019 

року «Про місцевий бюджет Утконосівської сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про внесення змін до рішення сільської ради № 849 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Саф’яньської сільської ради   на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували -10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 41-VIII Про внесення змін до рішення сільської ради № 849 – VІІ від 20.12.2019 

року «Про бюджет Саф’яньської сільської ради   на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. - начальника фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про умови оплати праці Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського 

району Одеської області (інформація додається). 

     Сільський голова, Тодорова Н.І., заявила, що в результаті прийняття даного рішення у неї 

може виникнути конфлікт інтересів, тому вона не голосуватиме за рішення щодо умов оплати 

праці Саф’янівському сільському голові. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 42-VIII «Про умови оплати праці Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Положення про постійні комісії Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області, яка ознайомила присутніх  з організацією роботи постійних комісій, функціями 

та повноваженнями. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 43-VIII «Про затвердження Положення про постійні комісії Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

створення постійних комісій Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

восьмого скликання. Було запропоновано створити п’ять постійних депутатських комісій це: 

-   постійна комісія Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади; 

- постійна комісія Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань інфраструктури, 

доріг та транспорту,  житлово – комунального господарства та управління комунальною 

власністю;  

- постійна комісія Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування; 

- постійна комісія Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань охорони здоров'я,  

освіти , культури, спорту, молоді та  соціального  захисту населення. 

-  постійна комісія Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань законності, 

мандату,   депутатської діяльності, етики та регуляторної політики. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

 

Павлухін С.О., який запропонував дане питання перенести на наступну сесію. 

Ординський А.Д. підтримав пропозицію Павлухіна С.О.  

Тодорова Н.І. звернулась до депутатів поставити на голосування пропозицію Палухіна С.О. та 

Ординського А.Д. 

Проводиться голосування:    

За - 7, проти - 26; утрималися - 0, не голосували -0.  

Рішення не прийнято. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 44-VIII «Про створення постійних комісій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання» 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження складу та обрання голів постійних комісій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання.  

   Було запропоновано затвердити склад постійних комісій: 

1.  Постійну комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади, у 

складі: 

- Делігіоз Петро Дмитрович - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Чепой Іван Григорович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

- Хаджиков Петро Васильович - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Нівня Павло Іванович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

- Брусова Маргарита Василівна - Одеська обласна організація політичної         партії «СЛУГА 

НАРОДУ»; 



- Волков Дмитро Олегович - Одеська обласна організація політичної         партії «СЛУГА 

НАРОДУ»; 

-  Шевченко Віктор Михайлович - Одеська територіальна організація Політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

 

2. Постійну комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань інфраструктури, 

доріг та транспорту,  житлово – комунального господарства та управління комунальною 

власністю, у складі: 

- Жужуян Станіслав Вячеславович - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Дянков Олександр Михайлович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

-  Сайтарли Тетяна Дмитрівна - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ; 

-   Шульга Олексій Артурович – Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Ординський Андрій Данилович - РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЙ ПАРТІЇ 

«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

- Стандратюк Сергій Йосипович - Одеська обласна організація політичної  партії «СЛУГА 

НАРОДУ»; 

- Короткова Світлана Валеріївна - Одеська територіальна організація Політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

 

3. Постійну комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, у складі: 

- Дяжук Роман Улянович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

- Желєва Вікторія Миколаївна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ      «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Чебан Сергій Петрович  - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

- Чакір Олександр Євгенович - Одеська обласна організація політичної  партії «СЛУГА 

НАРОДУ»; 

- Паску Маріїта Михайлівна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Чепой Віктор Георгійович - Одеська обласна організація політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»;  

-  Пєтков Олександр Федорович - Одеська територіальна організація Політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

 

4. Постійну комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань охорони 

здоров'я,  освіти,  культури, спорту, молоді та  соціального  захисту населення, у складі: 

- Мішулін Іван Наумович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

- Киричевська Анжела Володимирівна -  Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЗА МАЙБУТНЄ»; 

- Деной Марина Михайлівна – РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЙ ПАРТІЇ 

«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

- Георгиця Феодора Дмитрівна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

-  Кіркова Світлана Валентинівна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»;    

- Бондар Алла Данилівна – Одеська обласна організація політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; 

 



5. Постійну комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань законності, 

мандатна,   депутатської діяльності, етики та регуляторної політики, у складі: 

 -  Сухова Оксана Григорівна - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

-  Тельпіз Оксана Федорівна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ»; 

- Павлухін Сергій Олександрович - Одеська обласна організація політичної         партії «СЛУГА 

НАРОДУ»; 

- Осика Олександр Сергійович - РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЙ ПАРТІЇ 

«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

-  Бурковська Тетяна Василівна - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ». 

 

      Обрати голів постійних комісій: 

1. Голова постійної комісії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади - 

Делігіоз Петро Дмитрович - Одеська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ». 

 

2. Голова постійної комісії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань 

інфраструктури, доріг та транспорту,  житлово – комунального господарства та управління 

комунальною власністю - Жужуян Станіслав Вячеславович - Одеська Обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ». 

 

3. Голова постійної комісії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань 

регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування - Дяжук Роман 

Улянович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 

 

4. Голова постійної комісії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань охорони 

здоров'я,  освіти, , культури, спорту, молоді та  соціального  захисту населення - Мішулін Іван 

Наумович - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ. 

 

5. Голова постійної комісії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань 

законності, мандатна,   депутатської діяльності, етики та регуляторної політики -  Сухова Оксана 

Григорівна - ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 

 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 45-VIII «Про затвердження складу  та обрання  голів постійних комісій 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання» 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Положення про старосту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 



Одеської області восьмого скликання. Наталія Іванівна ознайомила присутніх з текстом 

Положення. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 46-VIII «Про затвердження Положення про старосту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання» (додається). 

    

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження розпоряджень голів сільських рад, виданих у міжсесійний період. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 47-VIII «Про затвердження розпоряджень голів сільських рад, виданих у 

міжсесійний період» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Багате Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру 

Бабенко Марії Петрівні на посаду старости села Багате. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 24, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -9.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 24, проти -0; утрималися -0, не голосували - 9. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 48-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Багате Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Каланчак та Новий Каланчак Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд 

сесії кандидатуру Терзі Дмитра Дмитровича на посаду старости села Каланчак та Новий 

Каланчак. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 49-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Каланчак та Новий Каланчак 

Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Кам’янка та с.Нова Кам'янка Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд 

сесії кандидатуру Лефтерова Івана Олексійовича на посаду старости села с.Кам’янка та с.Нова 

Кам'янка. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 50-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Кам’янка та с.Нова Кам'янка 

Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Про 

затвердження на посаду старости с.Кислиці Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру 

Шевченка Михайла Миколайовича на посаду старости села с.Кислиця. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 51-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Кислиця Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Про 

затвердження на посаду старости с.Камишівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Дрегля Михайла Івановича  на посаду старости села с.Камишівка. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 19, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -14.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти -0; утрималися -0, не голосували - 14. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 52-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Камишівка Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Ларжанка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру 

Шевченко Алли Іванівни на посаду старости села с.Ларжанка. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 53-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Ларжанка Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Матроска Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру 

Кирилової Наталії Йосипівні на посаду старости села с.Матроска. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 19, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -14.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти -0; утрималися -0, не голосували - 14. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 54-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Матроска Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

  

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Муравлівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Сухової Анастасії Євдокімівни на посаду старости села с.Муравлівка. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 19, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -14.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти -0; утрималися -0, не голосували - 14. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 55-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Муравлівка Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Нова Некрасівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Колодєєвої Ольги Олександрівни на посаду старости села с.Нова Некрасівка. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 18, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -15.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 18, проти -0; утрималися -0, не голосували - 15. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 56-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Нова Некрасівка Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Озерне Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру Гергі 

Петра  Михайловича на посаду старости села с.Озерне. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 22, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 57-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Озерне Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Першотравневе Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Чорного Віктора Григоровича на посаду старости села с.Першотравневе. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 58-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Першотравневе Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Стара Некрасівка та с.Дунайське Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на 

розгляд сесії кандидатуру Заім  Сергія Петровича на посаду старости села с.Стара Некрасівка та 

с.Дунайське. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

Заім С.П.  зачитує текст присяги і підписує її.  

 



РІШЕННЯ: № 59-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Стара Некрасівка та с.Дунайське 

Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Броска Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії кандидатуру 

Москвич Світлану Олександрівну на посаду старости села с.Броска. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 19, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -14.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти -0; утрималися -0, не голосували - 14. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 60-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Броска Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Утконосівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Дакі Валентини Степанівни на посаду старости села с.Утконосівка. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу та в цілому:    

За - 17, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -16.  

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження на посаду старости с.Лощинівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

району Одеської області. Голова Саф’янівської сільської ради вносить на розгляд сесії 

кандидатуру Паскалова Віктора Івановича на посаду старости села с.Лощинівка. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу та в цілому:    

За - 17, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -16.  

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, яка 

запропонувала призначення старост сіл Утконосівка та Лощинівка перенести на наступну 

чергову сесію. 

Проводиться голосування: 

За - 24, проти -0; утрималися -0, не голосували - 9. 

Підтримано. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, яка 

сказала, що так як ми не затвердили старост двох сіл, які входять в склад виконкому пропоную 

питання щодо персонального складу виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради  

перенести на наступну чергову сесію. 

Проводиться голосування: 

За - 24, проти -0; утрималися -0, не голосували - 9. 

Підтримано. 



 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - голову Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області про 

звернення  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни найменування із Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області  на «Придунайську сільську раду Ізмаїльського 

району Одеської області». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували -7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 61 - VIII «Про звернення  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області  до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни 

найменування із Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  на 

«Придунайську сільську раду Ізмаїльського району Одеської області»» (додається). 

 

     Порядок денний першої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     Пленарне засідання першої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 


