
 

 

 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

30 червня  2021 року                                                                                                      № 904 –VІІІ 

 

Про надання згоди на прийняття до комунальної  

власності витрат  на здійснення капітальних інвестицій 

 

 Відповідно до ст.26, ст.60, аб.3 ч.10 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3, ст.4, ст.6 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань інфраструктури, доріг та транспорту, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю  Саф’янівської  сільської  ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття витрат на реалізацію заходу «Реконструкція 

фельдшерського - акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини по вулиці Грушевського,108 в с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області» з 

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації до   Саф’янівської 

сільської ради, згідно додатку №1. 

 

2. Створити комісію з прийняття – передачі витрат (додаток №2). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з 

питань  інфраструктури, доріг та транспорту, житлово-комунального господарства та 

управління комунальною власністю. 

 

Саф’янівський сільський голова                                          Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток №1 до рішення  

         від 30.06.2021 р. № 904 –VІІІ 

 Безоплатне прийняття витрат на реалізацію заходу  «Реконструкція 

фельдшерського- акушерського пункту під амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини по вулиці Грушевського, 108 в с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області» з Департаменту фінансів Одеської обласної 

державної адміністрації до    Саф’янівської сільської ради: 

 

№ Назва об’єкту  Місце знаходження  Вартість  

1 Реконструкція фельдшерського - 

акушерського пункту під 

амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини по вулиці 

Грушевського,108 в с. Саф’яни 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

Одеська область 

Ізмаїльського 

району, с. Саф’яни, 

вулиця 

Грушевського 108 

4659517,80грн. 

(Чотири мільйони 

шістсот п’ятдесят 

дев’ять тисяч п’ятсот 

сімнадцять гривень, 80 

коп.) 

 

 

Секретар  ради           Сергій МАЗУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Додаток №2 до рішення  

        від 30.06.2021р. 904 –VІІІ 

 

 Комісія прийняття витрат на реалізацію заходу «Реконструкція 

фельдшерського- акушерського пункту під амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини по вулиці Грушевського,108 в с. Саф’яни Ізмаїльського 

району Одеської області» з Департаменту фінансів Одеської обласної 

державної адміністрації до    Саф’янівської сільської ради: 

 

1. Жужуян С.В. – голова постійної комісії з питань інфраструктури, доріг та 

транспорту, житлово-комунального господарства та управління комунальною 

власністю; 

2. Щука Г.Ю.- начальник відділу фінансово- господарського забезпечення 

апарату Саф’янівської  сільської ради; 

3. Догару М.Г. – головний бухгалтер КНП Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області: «Центральна районна лікарня»  

4. Представники Департаменту фінансів  Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

Секретар ради                                              Сергій МАЗУР  


