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Додаток 1 

до розпорядження Саф’янівського 

сільського голови 

Порядок денний чергового засідання виконавчого комітету 

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: Остапюк М.В. –  Заступник начальника фінансового управління – начальник 

бюджетного відділу 
 

2. Про затвердження посадової інструкції  соціального робітника відділу соціального захисту 

населення Саф’янівської сільської ради 
 

       Інформує: Клименко Ольга Андріївна – начальник відділу соціального захисту 

населення 
 

3. Про затвердження типову форму договору про надання соціальних послуг  
 

       Інформує: Клименко Ольга Андріївна – начальник відділу соціального захисту 

населення 
 

4. Про затвердження списку людей похилого віку за яким здійснюється догляд соціальними 

робітниками відділу соціального захисту Саф’янівської сільської ради згідно ЗУ «Про 

соціальні послуги» 
 

       Інформує: Клименко Ольга Андріївна – начальник відділу соціального захисту 

населення 

 

5.Про організацію роботи з питань опіки (піклування) над повнолітніми особами 

 

       Інформує: Клименко Ольга Андріївна – начальник відділу соціального захисту 

населення 

 

6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку гр. Брусановському 

Артему Юрійовичу. 
 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 
 

7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку гр. Краснову 

Олександру Вікторовичу 
 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 
 

8. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку гр. Романенко Оксані 

Олександрівні  
 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 

 

9. Про відміну рішення № 46 від 02 квітня 2021 року 
 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 
 

10. Про надання дозволу на дарування ½ частини житлового будинку гр. Колодєєву 

Анатолію Григоровичу 
 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 



 

11 Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку гр. Жук Тетяні 

Василівні 

 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 

 

12. Про надання дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та затвердження графіку роботи 

магазина-кафетерію в с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області по вул. Пушкіна,78а 

 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 

 

13. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – садовому будинку гр. Шадчину Артему 

Валерійовичу 

 

       Інформує: Суддя Вячеслав Михайлович - керуючий справами виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради 
 

14. Про постановку на квартирний облік неповнолітнього  Полубуткіна Дениса Костянтиновича, 

08.01.2005 р.н. 

       Інформує: Брусова Маргарита Василівна – директор КУ «Центр соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» 

 


