
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання другої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 09 грудня 2020 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                               34 

Присутні на початок пленарного засідання:   31 

 

На засідання запрошені: 

Депутат обласної ради Урбанський О.І. 

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

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

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

району Одеської області восьмого  скликання голова Саф’янівської сільської  ради  Тодорова Н.І.   

Проводиться голосування про початок пленарного засідання другої  сесії Саф’янівської сільської 

ради восьмого  скликання  

За – 25;    проти -0;    утримались -0;   не голосували – 7; 

Рішення про початок роботи другої сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області восьмого  скликання приймається. 

Лунає Гімн.  

 

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

засідання другої сесії Саф’янівської сільської ради восьмого скликання. 

                                                 ПОРОЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд питання неподання заяви про реєстрацію кандидатів в депутати до 

Саф’янівської сільської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської області 

Скіцан Романа Івановича. 

Інформує: Мілкова В.В. голова Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського 

району Одеської області. 

2. Про розгляд питання неподання заяви про реєстрацію кандидатів в депутати до 

Саф’янівської сільської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської області 

Серпіонова Андрія Андрійовича. 

Інформує: Мілкова В.В. голова Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського 

району Одеської області. 

3. Про реєстрацію депутата Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Гаврилової Лариси Сергіївни. 

Інформує: Мілкова В.В. голова Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського 

району Одеської області. 

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

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

області 



 

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

бюджет Багатянської сільської ради на 2020 рік»  

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

Кам’янської сільської ради на 2020 рік». 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік». 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

8. Про  внесення  змін до  рішення  сільської  ради   від  20.12.2019  року  № 503 – VІI «Про 

бюджет села Ларжанка на 2020 рік»  

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

9. Про  внесення  змін до  рішення  сільської  ради від  20.12.2019  року  № 312 – VІI «Про 

Лощинівський сільський бюджет на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

10. Про  внесення  змін  до  рішення  сільської  ради  від 23.12.2019 року  № 563–VІI «Про 

місцевий (сільський) бюджет села Матроска Ізмаїльського району Одеської області на 2020 

рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

11. Про  внесення  змін до рішення сільської ради  від  20.12.2019 року №239 –VІI  «Про 

бюджет Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

12. Про  внесення  змін до рішення сільської ради від 17.12.2019 року №273 –VІI «Про 

сільський бюджет с.Першотравневе на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

бюджет Старонекрасівської сільської ради на 2020 рік» 

 Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

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

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

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

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

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

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

затвердження структури та кошторису видатків апарату Ларжанської сільської ради на 2020 

рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

затвердження структури та кошторису видатків апарату Лощинівської сільської ради на 2020 

рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

затвердження структури та кошторису видатків апарату Матроської сільської ради та її 

виконавчого комітету на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

20. Про внесення змін до рішення Муравлівської сільської ради від 20.12.2019р. № 241-VII 

«Про затвердження кошторису видатків апарату Муравлівської сільської ради  на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

 



21. Про внесення змін до рішення Першотравневської сільської ради від 17.12.2019р. № 275-VII 

«Про затвердження  кошторису на забезпечення діяльності апарату Першотравневської 

сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

22. Про внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради від  20.12.2019р. №618-VII 

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

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

23. Про внесення змін до рішення сільської ради № 304- VII від 20.12.2019 року «Про бюджет 

Новонекрасівської сільської ради на 2020 рік»  

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

24. Про внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307- VII від 20.12.2019 

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

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

25. Про створення управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

Інформує: Якименко Т.Г. – начальник управління освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Бросківської сільської ради на 2020 рік». 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

27. Про внесення змін до рішення Саф’янської сільської ради від 20.12.2019 року  №850 –VІI 

«Про затвердження структури та кошторису видатків апарату управління на 2020 рік»  

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

Саф’янської сільської ради на 2020 рік» 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

29. Про реорганізацію юридичної особи Багатянської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

30. Про реорганізацію юридичної особи Бросківської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

31. Про реорганізацію юридичної особи Кам’янської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

32. Про реорганізацію юридичної особи Каланчацької сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

33. Про реорганізацію юридичної особи Комишівської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

34. Про реорганізацію юридичної особи Кислицької сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

35. Про реорганізацію юридичної особи Ларжанської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

36. Про реорганізацію юридичної особи Лощинівської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

37. Про реорганізацію юридичної особи Матроської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 



38. Про реорганізацію юридичної особи Муравлівської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

39. Про реорганізацію юридичної особи Новонекрасівської сільської ради шляхом приєднання 

до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

40. Про реорганізацію юридичної особи Озерненської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

41. Про реорганізацію юридичної особи Першотравневої сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

42. Про реорганізацію юридичної особи Старонекрасівської сільської ради шляхом приєднання 

до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

43. Про реорганізацію юридичної особи Утконосівської сільської ради шляхом приєднання до 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Стоілова М.М. – начальник фінансового управління Саф’янівської сільської ради. 

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

Ізмаїльського району Одеської області  

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

області 

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

Ізмаїльського району Одеської області  

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

області  

46. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Саф’янівської сільської  

ради Ізмаїльського району Одеської області  

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

області  

47. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району  Одеської області та її виконавчого органу на 2021 рік 

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

області    

48. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради від 26.11.2020 року № 5 - VІІІ 

«Про затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області восьмого скликання». 

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

області 

 

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Підсумки голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 7.   

Порядок прийнятий. 

 

СЛУХАЛИ: 

Мілкову В.В. голову Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району 

Одеської області про розгляд питання неподання заяви про реєстрацію кандидатів в депутати 

до Саф’янівської сільської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської 

області Скіцан Романа Івановича. 

 

СЛУХАЛИ: 

Мілкову В.В. голову Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району 

Одеської області про розгляд питання неподання заяви про реєстрацію кандидатів в депутати 



до Саф’янівської сільської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської 

області Серпіонова Андрія Андрійовича. 

 

СЛУХАЛИ: 

Мілкову В.В. голову Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району 

Одеської області про реєстрацію депутата Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області Гаврилової Лариси Сергіївни. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію голови Саф’янівської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської 

області Мілкової В.В. прийняти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Тодорову Н.І., про  обрання  секретаря Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, яка запропонувала на розгляд сесії кандидатуру Мазура Сергія Івановича на 

посаду секретаря сільської ради. 

 

Лічильна комісія заповнює та видає бюлетені. Готується скринька. 

 

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: 

Всього бюлетенів – 35 

Видано – 22 

Залишилися невикористаними – 13 

Із використаних 22 бюлетенів – «так» - 22, «ні» - 0. 10 депутатів не отримали бюлетені, 

утримались. 

Кандидатура Мазура Сергія Івановича підтримана. 

 

РІШЕННЯ: № 65-VIII «Про  обрання  секретаря Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2019 року № 570 –VІI «Про місцевий бюджет 

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

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 66-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2019 року № 570 

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



 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2019 року № 367 –VІI «Про бюджет 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -0; утрималися -0, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 67-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2019 року № 367 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2019 року № 361 –VІI «Про сільський  

бюджет Кислицької сільської ради на 2020 рік» (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -0; утрималися -0, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 68-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2019 року № 361 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про  

внесення  змін до  рішення  сільської  ради   від  20.12.2019  року  № 503 – VІI «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 -10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -0, не голосували - 10. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 69-VIII «Про  внесення  змін до  рішення  сільської  ради   від  20.12.2019  року  

№ 503 – VІI «Про бюджет села Ларжанка на 2020 рік»» (додається). 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про  

внесення  змін до  рішення  сільської  ради від  20.12.2019  року  № 312 – VІI «Про 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 70-VIII «Про  внесення  змін до  рішення  сільської  ради від  20.12.2019  року  № 

312 – VІI «Про Лощинівський сільський бюджет на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про  

внесення  змін  до  рішення  сільської  ради  від 23.12.2019 року  № 563–VІI «Про місцевий 

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

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 71-VIII Про  внесення  змін  до  рішення  сільської  ради  від 23.12.2019 року  № 

563–VІI «Про місцевий (сільський) бюджет села Матроска Ізмаїльського району Одеської 

області на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про  

внесення  змін до рішення сільської ради  від  20.12.2019 року №239 –VІI  «Про бюджет 

Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2020 рік»  (інформація 

додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 72-VIII «Про  внесення  змін до рішення сільської ради  від  20.12.2019 року 

№239 –VІI  «Про бюджет Муравлівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про  

внесення  змін до рішення сільської ради від 17.12.2019 року №273 –VІI «Про сільський 

бюджет с.Першотравневе на 2020 рік»  (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 73-VIII «Про  внесення  змін до рішення сільської ради від 17.12.2019 року №273 

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



 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року  №617–VІI «Про сільський бюджет 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 74-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року  

№617–VІI «Про сільський бюджет Старонекрасівської сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

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

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

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -0; утрималися -0, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 75-VIII «Про внесення змін до рішення Багатянської сільської ради від 

23.12.2019р. № 572-VII «Про затвердження структури та кошторису видатків виконавчого 

апарату управління на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

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

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

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -0; утрималися -0, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 76-VIII «Про внесення змін до рішення Кам’янської сільської ради від 

24.12.2019р. № 369-VII «Про затвердження структури та кошторису витрат апарату 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення Кислицької сільської ради від 20.12.2019р. № 363-VII «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 - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 77-VIII «Про внесення змін до рішення Кислицької сільської ради від 

20.12.2019р. № 363-VII «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 про 

внесення змін до рішення Ларжанської сільської ради від 20.12.2019р. № 504-VII «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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 78-VIII «Про внесення змін до рішення Ларжанської сільської ради від 

20.12.2019р. № 504-VII «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 про 

внесення змін до рішення Лощинівської сільської ради від 20.12.2019р. № 299-VII «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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 79-VIII «Про внесення змін до рішення Лощинівської сільської ради від 

20.12.2019р. № 299-VII «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 про 

внесення змін до рішення Матроської сільської ради від 23.12.2019р. № 561-VII «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 - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти -0; утрималися -0, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 80-VIII «Про внесення змін до рішення Матроської сільської ради від 

23.12.2019р. № 561-VII «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 про 

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

затвердження кошторису видатків апарату Муравлівської сільської ради  на 2020 рік»  

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 81-VIII «Про внесення змін до рішення Муравлівської сільської ради від 

20.12.2019р. № 241-VII «Про затвердження кошторису видатків апарату Муравлівської 

сільської ради  на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення Першотравневої сільської ради від 17.12.2019р. № 275-VII «Про 

затвердження  кошторису на забезпечення діяльності апарату Першотравневої сільської ради 

на 2020 рік»  (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За – 25 проти -0; утрималися -0, не голосували - 7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: №  82-VIII «Про внесення змін до рішення Першотравневої сільської ради від 

17.12.2019р. № 275-VII «Про затвердження  кошторису на забезпечення діяльності апарату 

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

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради від  20.12.2019р. №618-VII «Про 

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

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 



За - 26 проти -0; утрималися -0, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 83-VIII «Про внесення змін до рішення Старонекрасівської сільської ради від  

20.12.2019р. №618-VII «Про структуру і кошторис витрат апарату Старонекрасівської сільської 

ради на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради № 304- VII 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 - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 84-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 304- VII 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 про 

внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307- VII від 20.12.2019 року 

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

(інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 85-VIII «Про внесення змін до рішення Новонекрасівської сільської ради № 307- 

VII від 20.12.2019 року «Про структуру і кошторис витрат апарату Новонекрасівської сільської 

ради на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Якименко Т.Г. – начальника управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області про створення управління освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 86-VIII «Про створення управління освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради № 504 – VІI 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 - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 87-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради № 504 – VІI 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 про 

внесення змін до рішення Саф’янської сільської ради від 20.12.2019 року  №850 –VІI «Про 

затвердження структури та кошторису видатків апарату управління на 2020 рік»  (інформація 

додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 88-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янської сільської ради від 20.12.2019 

року  №850 –VІI «Про затвердження структури та кошторису видатків апарату управління на 

2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року  №849 –VІI «Про бюджет 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 89-VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року  №849 

–VІI «Про бюджет Саф’янської сільської ради на 2020 рік»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Багатянської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 6.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 90-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Багатянської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Бросківської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 91-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Бросківської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Кам’янської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 92-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Кам’янської сільської ради шляхом 

приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Каланчацької сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 93-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Каланчацької сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Комишівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосувало -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 94-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Комишівської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Кислицької сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 95-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Кислицької сільської ради шляхом 

приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Ларжанської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 96-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Ларжанської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Лощинівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 97-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Лощинівської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Матроської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 98-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Матроської сільської ради шляхом 

приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Муравлівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 99-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Муравлівської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Новонекрасівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 26, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 100-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Новонекрасівської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Озерненської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 101-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Озерненської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Першотравневої сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 102-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Першотравневої сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Старонекрасівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 103-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Старонекрасівської сільської ради 

шляхом приєднання до Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Стоілову М.М. – начальника фінансового управління Саф’янівської сільської ради про 

реорганізацію юридичної особи Утконосівської сільської ради шляхом приєднання до 

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

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27 проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 104-VIII «Про реорганізацію юридичної особи Утконосівської сільської ради 

шляхом приєднання до 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 Утконосівка. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 19, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -13.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти -0; утрималися -0, не голосували - 13. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 105-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Утконосівка 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.Лощинівка Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського 

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

кандидатуру Бережного Дмитра Володимировича на посаду старости села Лощинівка. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -12.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -0, не голосували - 12. 

Рішення прийнято. 

 

Бережний Д.В. зачитує текст присяги і підписує її.  

 

РІШЕННЯ: № 106-VIII «Про затвердження на посаду старости с.Лощинівка Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 



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

затвердження персонального складу виконавчого комітету Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 21, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -11.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти -0; утрималися -0, не голосували - 11. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 107-VIII «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району  Одеської області та її виконавчого органу на 2021 рік. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -7.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 7. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 108-VIII «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  Одеської області та її 

виконавчого органу на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради від 26.11.2020 року № 5 - VІІІ «Про 

затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

восьмого скликання». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 24, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 24, проти -0; утрималися -0, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 109-VIII «Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради від 

26.11.2020 року № 5 - VІІІ «Про затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання»» (додається). 

                                                      

     Порядок денний другої сесії восьмого скликання розглянутий. 

 

     Пленарне засідання другої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                  

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 


