
 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

с.Саф’яни 

 

 «07» травня 2021 року                                                                                   № 84 /А-2021 

 

 Про скликання сьомої сесії  

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

восьмого скликання 

 

Відповідно до статей 42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 14, 15 Регламенту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області: 

1. Провести пленарне засідання сьомої сесії Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 21 травня 2021 року о 10.00 

годині в залі засідань за адресою: місто Ізмаїл, проспект Суворова, 69.  

2. Винести на розгляд пленарного засідання сьомої сесії Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання питання відповідно до 

порядку денного (додаток 1). 

3. Затвердити графік засідань постійних депутатських комісій сьомої сесії 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання 

(додаток 2). 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (Аношина І.В.) запросити на пленарне засідання 

сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області старост сіл, які 

увійшли до складу Саф’янівської сільської ради, депутатів сільської ради, голову 

Ізмаїльської районної ради, народного депутата України, депутатів обласної ради, 

представників засобів масової інформації. 

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                             Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

Затверджено  

розпорядженням 

Саф’янівського сільського голови  

від 07.05.2021 року № 84/А-2021 

 

 

ГРАФІК 

засідань постійних комісій  

сьомої сесії восьмого скликання Саф’янівської сільської ради 

 

Дата 

засідання 

Час Назва комісії Місце проведення 

засідання 

17.05.2021 

10.00 
Постійна комісія з питань інфраструктури, 

доріг та транспорту, житлово–комунального 

господарства та управління комунальною 

власністю 

місто Ізмаїл, 

проспект Суворова, 

69 

(каб. № 308 третій 

поверх) 

14.00 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я,  

освіти,  культури, спорту, молоді та  

соціального  захисту населення 

місто Ізмаїл, 

проспект Суворова, 

69 

(каб. № 308 третій 

поверх) 

18.05.2021 

10.00 

Постійна комісія з питань законності, 

мандатна, депутатської діяльності, етики та 

регуляторної політики 

місто Ізмаїл, 

проспект Суворова, 

69 

(каб. № 308 третій 

поверх) 

14.00 

Постійна комісія з питань регулювання 

земельних відносин, екології та 

перспективного планування 

місто Ізмаїл, 

проспект Суворова, 

69 

(каб. № 308 третій 

поверх) 

19.05.2021 10.00 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного та інвестиційного  

розвитку громади 

місто Ізмаїл, 

проспект Суворова, 

69 

(каб. № 308 третій 

поверх) 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження  

Саф’янівського сільського 

голови  

від 07.05.2021р. №____/А-2021 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

СЬОМОЇ СЕСІЇ САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

1. Про внесення змін до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області від 24 грудня 2020 року №110-VIII «Про бюджет Саф'янівської сільської 

територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік».  

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

ради. 

2. Про виконання бюджету Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського 

району Одеської області за I квартал 2021року. 

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

ради. 

3. Про затвердження положення трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Паку К.В. – начальник трудового архівного відділу Саф’янівської сільської ради. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку житлово – комунального господарства та 

благоустрою  населених пунктів Саф’янівської сільської ради на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області від 29 січня 2021 року № 188-VІІІ 

Інформує: Делігіоз П.Д. – начальник управління  житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської 

ради. 

5. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області від 29 січня 2021 року № 187-VІІІ 



Інформує: Делігіоз П.Д. – начальник управління  житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської 

ради. 

6. Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Пашевський Д.А. – в.о. завідувача сектору містобудування та архітектури 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

8. Про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2021 рік. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

9. Про затвердження Порядку прийому дітей до закладів дошкільної освіти Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

10. Про затвердження режиму роботи закладів дошкільної освіти Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

11. Про затвердження актів приймання – передачі майна закладів та установ освіти зі 

спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району до 

комунальної власності Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

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

Ізмаїльського району Одеської області. 

12. Про встановлення розміру місячної плати та надання пільг за навчання у Комунальній 

організації (установа, заклад) Дитячої музичної школи Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області.  

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

13. Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області № 108-VIII від 09 грудня 2020 року «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки регуляторних актів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області та її виконавчого органу на 2021 рік». 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



14. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки. 

Інформує: Дерменжи Л.М. – начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

15. Про затвердження плану роботи Саф’янівської сільської ради та її виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2021 року 

Інформує: Аношина І.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

16. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення 

апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

17. Про затвердження Програми компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування 

населених пунктів Саф’янівської сільської ради з районним центром на 2021-2025 р.р. 

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення 

апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

18. Про затвердження Програми компенсації витрат за послуги зв’язку пільговим 

категоріям населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 р.р. 

Інформує: Толмачова О.О. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення 

апарату виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

19. Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області 

Інформує: Марінова О.І. – начальник загального відділу Саф’янівської сільської ради 

20. Земельні питання. 

Інформує: Чумаченко К.В.– начальник відділу, земельних відносин та екології 

21. Різне. 

Саф’янівський 

сільський голова                                                                                   Наталія ТОДОРОВА 

 


