
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання третьої сесії Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

 

від 24 грудня 2020 р.                                                                                                                       10.00 

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                               34 

Присутні на початок пленарного засідання:   29 

 

На засідання запрошені: 

Старости сіл Саф’янівської територіальної громади  

Представники засобів масової інформації 

 

Відкрила і веде пленарне засідання третьої 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 третьої  сесії Саф’янівської 

сільської ради восьмого  скликання  

За – 27;    проти – 0;    утримались - 0;   не голосували – 3; 

Рішення про початок роботи  третьої 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 третьої сесії Саф’янівської сільської ради восьмого скликання. 

                                                 ПОРОЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про сільський бюджет с.Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік. 

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

2. Про прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.  

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області 

3. Про внесення змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 20.12.2019 року № 849 – VII 

«Про бюджет Сафʼянської сільської ради на 2020 рік». 

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

4. Про внесення  змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 20.12.2019 року № 850 – VII 

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

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

5. 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. 

6. 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. 



 

7. Про умови оплати праці керівників та працівників апарату Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік. 

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

8. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік. 

Інформує: Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району 

Одеської області 

9. Про затвердження Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2024 

роки. 

Інформує: підполковник служби цивільного захист Плешу Олександр - начальник 

Ізмаїльського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області  

10. Про затвердження цільової програми щодо підвищення обороноздатності та захисту 

територіальної цілісності держави на території Сафянівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області.  

Інформує: підполковник Поляков А.В. - командир в/ч А 2643. 

11. Про внесення змін до рішення першої сесії VIII скликання Саф’янівської  сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  від 26.11.2020 року № 45-VIII «Про затвердження 

складу  та обрання  голів постійних комісій Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області восьмого скликання». 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської 

сільської ради 

12. Про створення комунальної установи «Центр соціальних служб  Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» та затвердження Положення про комунальну установу 

«Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області». 

Інформує: Брусова М.В. – директор Ізмаїльського районного центру соціальних служб, 

сімей, дітей та молоді.  

13. Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи «Центр соціальних 

служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області»  

Інформує: Брусова М.В. – директор Ізмаїльського районного центру соціальних служб, 

сімей, дітей та молоді.  

14. Про утворення відділу культури, молоді, туризму та спорту та затвердження Положення 

про відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської 

сільської ради 

15. Про затвердження структури та штатної чисельності Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області 

16. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Саф’янівському 

сільському голові Ізмаїльського району Одеської області. 

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області 

17. Про затвердження заступників Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району 

Одеської області. 

Інформує: Тодорова Н.І. - Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області 

18. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області закладів та установ освіти – 

юридичних осіб публічного права.  

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



 

19. Про зміну найменування Багатянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

20. Про зміну найменування Бросківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

21. Про зміну найменування Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

22. Про зміну найменування «Кам'янський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – гімназія» Ізмаїльської районної ради Одеської області» та 

затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

23. Про зміну найменування Кислицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

24. Про зміну найменування Комишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

25. Про зміну найменування Ларжанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

26. Про зміну найменування Лощинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

27. Про зміну найменування Матроського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції 

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

28. Про зміну найменування Муравлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

29. Про зміну найменування Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

30. Про зміну найменування Озернянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

31. Про зміну найменування Першотравневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

32. Про зміну найменування Саф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

33. Про зміну найменування Старонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

34. Про зміну найменування Утконосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

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

35. Про зміну найменування комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Ізмаїльської 

районної ради Одеської області та затвердження Статуту у новій редакції. 



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

36. Про зміну найменування Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

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

37. Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  

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

38. Про встановлення середньої вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти та 

дошкільних підрозділах Ларжанського і Матроського закладів загальної середньої освіти 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік.  

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

39. Про затвердження відсотків виконання натуральних норм харчування для учнів закладів 

загальної середньої освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

на 2021 рік. 

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

40. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф’янівської сільської 

ради об’єктів зі спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району, 

управління якими здійсню Ізмаїльська районна рада Одеської області (рухомого та нерухомого 

майна), а саме: Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради «Центральна 

районна лікарня». 

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні. 

41. Про призначення виконуючим обов’язки генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Центральна районна лікарня» 

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні 

42. Про перейменування Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної 

ради «Центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» 

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні 

43. Про затвердження форми фінансового плану по Комунальному некомерційному 

підприємству Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна 

районна лікарня» на 2021 рік  

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні 

44. Про затвердження цільової програми на 2021 – 2022 роки «Фінансова підтримка 

Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області «Центральна районна лікарня»» 

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні 

45. Про затвердження цільової програми «Медичні кадри (середній медичний персонал) на 

2021-2023 роки» 

Інформує: Садковський О.В. – головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні 

46. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області автомобіль марки Skoda Octavia 

державний номер ВН 3722 ІА.  

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області. 

47. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 



територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальне підприємство 

Ізмаїльської районної ради «Будівельник».  

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області. 

48. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу 

«Ізмаїльський районний навчально-методичний центр закладів культури та спорту» .  

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області. 

49. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу 

Ізмаїльської районної ради «Об’єднаний трудовий архів» .  

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області. 

50. Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області нежитлову будівлю 

(прирейковий склад) за адресою: с.Сафʼяни, вул. Зелена, 36а.  

Інформує: Тодорова Н.І. – Саф’янівський сільський голова Ізмаїльського району Одеської 

області. 

51. Про зміну найменування комунального закладу Ізмаїльської районної ради «Ізмаїльський 

районний методичний кабінет при відділі освіти Ізмаїльської райдержадміністрації».  

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

52. Різне. 

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Підсумки голосування: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.   

Порядок прийнятий. 

 

Пропоную розглянути перелік питань, які не залежать від проведення сесії Ізмаїльської районної 

ради. 28.12.2020 року буде проведено засідання районної ради, та 29.12.2020 року ми 

повернемося після перерви і розглянемо решту питань.  

 

СЛУХАЛИ: 

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

сільський бюджет с.Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік. Марина 

Миколаївна доповіла по очікуваній доходній та видатковій частині бюджету на 2021 рік 

(доповідь додається).  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -3.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти -0; утрималися -4, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 110-VIII «Про сільський бюджет с.Саф’яни Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, яка 



зазначила, що відповідно діючого законодавства наказом Головного управління 

Держгеокадастру в Одеській області від 09 грудня 2020 року №47-ОТГ, згідно акту приймання-

передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у комунальну 

власність від 09.12.2020 року передали у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 5610,5591 га, які розташовані на території Ізмаїльського 

району Одеської області. 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:  

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 111-VIII «Про прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 20.12.2019 року № 849 – VII «Про 

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

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 23, проти - 0; утрималися - 1, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 23, проти -0; утрималися -1, не голосували - 6. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 112-VIII «Про внесення змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 

20.12.2019 року № 849 – VII «Про бюджет Сафʼянської сільської ради на 2020 рік»» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

внесення  змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 20.12.2019 року № 850 – VII «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 -4.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 26, проти -0; утрималися -0, не голосували - 4. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 113-VIII «Про внесення  змін до рішення Сафʼянської сільської ради від 

20.12.2019 року № 850 – VII «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  № 503 –VІI «Про бюджет села Ларжанка на 

2020 рік»  (інформація додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 114-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 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 - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -2.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -0; утрималися -0, не голосували - 2. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 115-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 умови 

оплати праці керівників та працівників апарату Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області на 2021 рік.  (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 керівників та працівників апарату Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021 рік. 

     Секретар сільської ради Мазур С.І. заявив, що в результаті прийняття даного рішення у нього 

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

праці керівників та працівників апарату Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021 рік. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Павлухін С.О. – зазначив, що видаткова частина бюджету не визначена, пропоную дане питання 

перенести на наступну сесію. 

Короткова С.В. – запропонувала розглянути штатний розпис конкретно по посадам. 

Тодорова Н.І. – хто за пропозиції Павлухіна С.О. та Короткової С.В. прошу голосувати 

 

Підсумки голосування: за – 8, проти – 20, утримались – 0, не голосували – 2.   

Рішення не прийнято. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 19, проти - 5; утрималися - 1, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 116-VIII «Про умови оплати праці керівників та працівників апарату 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорова Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік (додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 1, не голосували -9.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -1, не голосували - 9. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 117-VIII «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Плешу О.М. - підполковника служби цивільного захисту - начальник Ізмаїльського МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області  про затвердження Програми цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області на 2021-2024 роки, звернувся до присутніх та зазначив, що з метою 

попередження виникнення пожеж, забезпечення належного захисту населення і територій 

Саф’янівської сільської громади Ізмаїльського району Одеської області від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру пропоную прийняти програму 

(додається). 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 118-VIII «Про затвердження Програми цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2024 роки» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Полякова А.В. - підполковника - командира в/ч А 2643 про затвердження цільової програми 

щодо підвищення обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області звернувся до присутніх та 

зазначив, що з метою підвищення обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави 

пропоную прийняти програму (додається). 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 1; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти -1; утрималися - 0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 119-VIII «Про затвердження цільової програми щодо підвищення 

обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Аношина І.В. – начальника відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської сільської ради 

про внесення змін до рішення першої сесії VIII скликання Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  від 26.11.2020 року № 45-VIII «Про затвердження 

складу  та обрання  голів постійних комісій Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області восьмого скликання». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 25, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -5.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 25, проти -0; утрималися -0, не голосували - 5. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 120-VIII «Про внесення змін до рішення першої сесії VIII скликання 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  від 26.11.2020 року № 45-

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

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

 

СЛУХАЛИ: 

Брусову М.В. – директора Ізмаїльського районного центру соціальних служб, сімей, дітей та 

молоді про створення комунальної установи «Центр соціальних служб  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» та затвердження Положення про комунальну 

установу «Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти -0; утрималися -0, не голосували - 1. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 121-VIII «Про створення комунальної установи «Центр соціальних служб  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» та затвердження 

Положення про комунальну установу «Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області»» (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

Брусову М.В. – директор Ізмаїльського районного центру соціальних служб, сімей, дітей та 

молоді про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи «Центр 

соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області». 

 



Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 2, не голосували -8.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти -0; утрималися -2, не голосували - 8. 

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 122-VIII «Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи 

«Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області»» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Аношину І.В. – начальника відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської сільської ради 

про створення відділу культури, молоді, туризму та спорту та затвердження Положення про 

відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -2.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували -2.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 123-VIII «Про створення відділу культури, молоді, туризму та спорту та 

затвердження Положення про відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження структури та штатної чисельності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Хаджиков П.В., який зазначив, що всі штатні одиниці обговорювались зі старостами сіл та на 

постійних депутатських комісіях. 

  

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 1; утрималися - 1, не голосували -1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 21, проти - 0; утрималися - 5, не голосували -4.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 124-VIII «Про затвердження структури та штатної чисельності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Саф’янівського 

сільського голови Ізмаїльського району Одеської області, яка запропонувала кандидатуру 

Судді В’ячеслава Михайловича.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    



За - 20, проти - 0; утрималися - 4, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти - 0; утрималися - 4, не голосували -6.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 125-VIII «Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. - Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

затвердження заступників Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району Одеської 

області яка запропонувала кандидатуру на першого заступника – Хаджикова Петра 

Васильовича, на заступника з питань діяльності виконавчих органів – Чепой Івана 

Григорійовича. 

     Депутат Хаджиков П.В. зауважив на тому, що в результаті прийняття даного рішення може 

виникнути загроза конфлікту інтересів. Заявив, що відмовляється від участі в голосуванні щодо 

прийняття рішення з питання затвердження заступників Саф’янівського сільського голови 

Ізмаїльського району Одеської області. 

    Депутат Чепой І.Г. зауважив на тому, що в результаті прийняття даного рішення може 

виникнути загроза конфлікту інтересів. Заявив, що відмовляється від участі в голосуванні щодо 

прийняття рішення з питання затвердження заступників Саф’янівського сільського голови 

Ізмаїльського району Одеської області. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 10.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 20, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 10.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 126-VIII «Про затвердження заступників Саф’янівського сільського голови 

Ізмаїльського району Одеської області» (додається). 

 
Тодорова Н.І. – оголосила перерву в засіданні та запропонувала продовжити засідання 

29.12.2020 року. 

 
від 29 грудня 2020 р.  10.00                                                                                                                        

м.Ізмаїл                                                                                                                                  зала засідань 

Обрано депутатів                                               34 

Присутні на початок пленарного засідання:   28 

 

На засідання запрошені: 

Старости сіл - за окремим списком 

Представники засобів масової інформації 

 
Продовжує пленарне засідання третьої сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Якименко Т.Г. – начальника управління освіти Саф’янівської сільської ради про надання згоди 

на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних громад 



Ізмаїльського району Одеської області закладів та установ освіти – юридичних осіб публічного 

права.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 127-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області закладів та установ 

освіти – юридичних осіб публічного права» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Багатянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

  

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 128-VIII «Про зміну найменування Багатянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Бросківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 129-VIII «Про зміну найменування Бросківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  



Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 130-VIII «Про зміну найменування Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування «Кам'янський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Ізмаїльської районної ради Одеської області» та затвердження Статуту 

закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 131-VIII «Про зміну найменування «Кам'янський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – гімназія» Ізмаїльської районної ради 

Одеської області» та затвердження Статуту закладу у новій редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Кислицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 132-VIII «Про зміну найменування Кислицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Комишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 133-VIII «Про зміну найменування Комишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Ларжанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної ради Одеської 

області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 134-VIII «Про зміну найменування Ларжанського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Лощинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 135-VIII «Про зміну найменування Лощинівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Матроського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної ради Одеської 

області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 136-VIII «Про зміну найменування Матроського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 



Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Муравлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 137-VIII «Про зміну найменування Муравлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної 

ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 138-VIII «Про зміну найменування Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Озернянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 139-VIII «Про зміну найменування Озернянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

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

найменування Першотравневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної 

ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За -29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 140-VIII «Про зміну найменування Першотравневської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Саф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 141-VIII «Про зміну найменування Саф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Старонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної 

ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 142-VIII «Про зміну найменування Старонекрасівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Утконосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    



За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 143-VIII «Про зміну найменування Утконосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Ізмаїльської районної ради 

Одеської області та затвердження Статуту у новій редакції 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 144-VIII «Про зміну найменування комунальної установи «Інклюзивно - 

ресурсний центр» Ізмаїльської районної ради Одеської області та затвердження Статуту у новій 

редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району та затвердження 

Статуту у новій редакції  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 145-VIII «Про зміну найменування Центру дитячої та юнацької творчості 

Ізмаїльського району та затвердження Статуту у новій редакції» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 146-VIII «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

середньої вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах 

Ларжанського і Матроського закладів загальної середньої освіти Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 147-VIII «Про встановлення середньої вартості харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти та дошкільних підрозділах Ларжанського і Матроського закладів загальної 

середньої освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 

рік.» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відсотків виконання натуральних норм харчування для учнів закладів загальної середньої 

освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік.  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 148-VIII «Про затвердження відсотків виконання натуральних норм харчування 

для учнів закладів загальної середньої освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні про надання згоди на прийняття та 

прийняти у комунальну власність Саф’янівської сільської ради об’єктів зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району, управління якими здійсню Ізмаїльська 

районна рада Одеської області (рухомого та нерухомого майна), а саме: Комунальне 

некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня».  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 



РІШЕННЯ: № 149-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф’янівської сільської ради об’єктів зі спільної комунальної власності територіальних громад 

Ізмаїльського району, управління якими здійсню Ізмаїльська районна рада Одеської області 

(рухомого та нерухомого майна), а саме: Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської 

районної ради «Центральна районна лікарня»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні про призначення виконуючим 

обов’язки генерального директора Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня». 

  

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 150-VIII «Про призначення виконуючим обов’язки генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Центральна районна лікарня»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні про перейменування Комунального 

некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» в 

Комунальне некомерційне підприємство Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Центральна районна лікарня».  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 29, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 0.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 151-VIII «Про перейменування Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне 

підприємство Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна 

районна лікарня»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні про затвердження форми фінансового 

плану по Комунальному некомерційному підприємству Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» на 2021 рік 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 2.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 2.  

Рішення прийнято. 



 

РІШЕННЯ: № 152-VIII «Про затвердження форми фінансового плану по Комунальному 

некомерційному підприємству Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Центральна районна лікарня» на 2021 рік» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковський О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської 

районної ради Центральної районної лікарні про затвердження цільової програми на 2021 – 

2022 роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 2.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 2.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 153-VIII «Про затвердження цільової програми на 2021 – 2022 роки «Фінансова 

підтримка Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Садковського О.В. – головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

Ізмаїльської районної ради Центральної районної лікарні про затвердження цільової програми 

«Медичні кадри (середній медичний персонал) на 2021-2023 роки» 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 154-VIII «Про затвердження цільової програми «Медичні кадри (середній 

медичний персонал) на 2021-2023 роки»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району Одеської області автомобіль марки Skoda Octavia державний 

номер ВН 3722 ІА. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 155-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 



власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області автомобіль марки 

Skoda Octavia державний номер ВН 3722 ІА» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району Одеської області комунальне підприємство Ізмаїльської районної 

ради «Будівельник». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 22, проти - 4; утрималися - 2, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 156-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальне 

підприємство Ізмаїльської районної ради «Будівельник»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області Про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу «Ізмаїльський районний 

навчально-методичний центр закладів культури та спорту». 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосувало - 2.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 27, проти - 0; утрималися - 0, не голосувало - 2.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 157-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу 

«Ізмаїльський районний навчально-методичний центр закладів культури та 

спорту»»(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу Ізмаїльської районної ради 

«Об’єднаний трудовий архів».  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  



Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 158-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області комунальну установу 

Ізмаїльської районної ради «Об’єднаний трудовий архів»» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Тодорову Н.І. – Саф’янівського сільського голову Ізмаїльського району Одеської області про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Ізмаїльського району Одеської області нежитлову будівлю (прирейковий склад) за 

адресою: с.Сафʼяни, вул. Зелена, 36а. 

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 159-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної 

власності територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області нежитлову будівлю 

(прирейковий склад) за адресою: с.Сафʼяни, вул. Зелена, 36а.» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

найменування комунального закладу Ізмаїльської районної ради «Ізмаїльський районний 

методичний кабінет при відділі освіти Ізмаїльської райдержадміністрації».  

 

Проводиться голосування про прийняття рішення даного питання  за основу:    

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

Проводиться голосування  щодо прийняття рішення в цілому: 

За - 28, проти - 0; утрималися - 0, не голосували - 1.  

Рішення прийнято. 

 

РІШЕННЯ: № 160-VIII «Про зміну найменування комунального закладу Ізмаїльської районної 

ради «Ізмаїльський районний методичний кабінет при відділі освіти Ізмаїльської 

райдержадміністрації» (додається). 

 

     Порядок денний третьої сесії восьмого скликання розглянутий. 

     Пленарне засідання третьої сесії Саф’янівської сільської ради  восьмого скликання                    

оголошую закритим. Лунає Гімн. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


