
САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» ЗА 2021 рік 

 
У Саф’янівській сільській раді 34 депутати, 11 з яких в жовтні 2020-го року 

були обрані від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». У листопаді 2021-го року 

минув рівно рік, як депутати отримали мандат довіри від жителів Саф’янівської 

сільської територіальної громади. Згідно із Законом України «Про місцеве 

самоврядування» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», 

депутати будь-якої громади повинні відзвітувати про свою діяльність протягом 

року. 

Від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» у Саф’янівській сільській раді 

працюють наступні депутати: 

1. Бурковська Тетяна Василівна 

2. Георгіця Феодора Дмитрівна 

3. Гудь Едуард Дмитрович 

4. Делігіоз Петро Дмитрович 

5. Желєва Вікторія Миколаївна 

6. Жужуян Станіслав Вячеславович 

7. Киричевська Анжела Володимирівна 

8. Кіркова Світлана Валентинівна 

9. Паску Маріїта Михайлівна 

10. Тельпіз Оксана Федорівна 

11.  Шульга Олексій Артурович 

Протягом звітного періоду депутати від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»  

відвідали 12 пленарних засідань, де було прийнято всього 2 396 рішень, які 

стосуються життя Саф’янівської сільської  територіальної громади. 

Жодного з 12 засідань не пропустили депутати Бурковська Т. В.,  

Георгіця Ф. Д., Гудь Е. Д., Делігіоз П. Д., Киричевська А. В., Кіркова С. В. та 

Шульга О. А., що є найкращим показником відвідуваності пленарних засідань 

депутатами від усіх політичних сил. По одному пленарному засіданню пропустили 

депутати Желева В. М., Жужуян С. В. та Тельпіз О. В. Депутат Паску М. М. з 

поважних причин пропустила три пленарних засідання. 

Також, депутати Саф’янівської сільської ради від політичної партії «ЗА 

МАЙБУТНЄ» входять до складу 5 постійних депутатських комісій. Зокрема, 

депутат Делігіоз Петро Дмитрович очолює депутатську комісію з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку громади, куди також 

входить депутат Гудь Едуард Дмитрович. За звітний період ця комісія провела 15 

засідань. 

 Жужуян Станіслав Вячеславович очолює депутатську комісію  з питань 

інфраструктури, доріг та транспорту, житлово – комунального господарства та 



управління комунальною власністю, куди входить також депутат Шульга Олексій 

Артурович. За звітний період ця комісія провела 12 засідань. 

 До постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

екології та перспективного планування входять депутати Желева Вікторія 

Миколаївна та Паску Маріїта Михайлівна. За звітний період ця комісія провела 12 

засідань. 

До постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту, молоді та соціального  захисту населення входять депутати 

Георгіця Феодора Дмитрівна та Киричевська Анжела Володимирівна. За звітний 

період ця комісія провела 12  засідань. 

До постійної депутатської комісії з питань законності, мандатна, 

депутатської діяльності, етики та регуляторної політики входять депутати 

Бурковська Тетяна Василівна, Кіркова С. В. та Тельпіз Оксана Федорівна. За 

звітний період ця комісія провела 12 засідань. 

Всі депутати у звітному періоді проводили прийом громадян згідно з 

графіком прийому громадян депутатів Саф’янівської сільської ради. Загалом 

депутати від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Саф’янівської сільської 

територіальної громади у 2021-му році прийняли 395 громадян.  

2021-й рік був досить непростим для Саф’янівської сільської ради: були 

сформовані усі структурні підрозділи цього органу влади, чим займалися 

безпосередньо депутати громади; прийняті на баланс усі заклади освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, бібліотеки тощо, крім того, всі ці заклади та установи 

були перейменовані і пройшли нелегкий шлях реорганізації. Також, саме 

депутатським корпусом були затверджені всі 15 старост старостинських округів 

Саф’янівської територіальної громади. Депутати Саф’янівської сільської ради від 

політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» приймали активну участь у розробці основних 

нормативно-правових документів територіальної громади. Зокрема, у розробці та 

затвердженні: 

1. Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

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

2. Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2022 рік 

3. Про затвердження Регламенту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області восьмого скликання. 

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

підтримка Комунального некомерційного підприємства  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня». 

5. Про затвердження Програми цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки на території Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2024 роки. 



6. Про затвердження цільової програми щодо підвищення 

обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави  на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 р. 

7. Про затвердження цільової програми щодо підвищення 

обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави  на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 р. 

8. Про створення Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради 

та затвердження Положення про Центр соціальних служб Саф’янівської сільської 

ради. 

9. Про затвердження цільової  програми «Медичні кадри (середній 

медичний персонал)» на 2021 – 2024 роки. 

10. Про бюджет Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського 

району Одеської області на 2021 рік. 

11. Про бюджет Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського 

району Одеської області на 2022 рік. 

12. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 

роки. 

13. 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 роки. 

14. Про затвердження Програми компенсації витрат за послуги зв’язку  

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

15. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Саф’янівської 

сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області, затвердження Положення 

про нього, Регламенту роботи  та затвердження переліку адміністративних послуг. 

16. Про затвердження Програми забезпечення ефективності боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього 

руху на території  Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського 

району Одеської області  на 2021-2025 роки. 

17. Про затвердження програми «Безпека Саф’янівської сільської 

територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» на 2021-2025 рр. 

18. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Саф’янівської сільської ради. 

19. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги 

мешканцям Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2025 роки «Милосердя в дії». 

20. Про затвердження програми діяльності спеціалізованої служби 

соціальної підтримки дітей/сімей/осіб Центру соціальних служб Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2026 роки. 



21. Про затвердження програми діяльності спеціалізованої служби 

соціальної роботи в громаді Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2026 роки. 

22. Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території населених пунктів Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району на 2021-2025 роки. 

23. Про затвердження Програми «Соціальний захист ветеранів 

антитерористичної операції та їх родин  в Саф’янівській сільській раді 

Ізмаїльського району Одеської області» на 2021-2026 роки. 

24. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021-2023 роки. 

25. Про  затвердження Програми розвитку житлово – комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради  на 

2021-2023 роки. 

26. Про затвердження Програми розвитку культури  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2025 роки. 

27. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2025 

роки. 

 

Крім прийняття основних цільових програм Саф’янівської сільської ради, 

формування структури органів влади громади, прийняття на баланс усіх закладів та 

установ колишнього Ізмаїльського району, одним із основних питань для громади 

було прийняття бюджету на 2021-й та 2022-й роки, у розробці яких приймали 

участь усі депутати від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». 

Зокрема, за допомоги депутатів усіх рівнів від політичної партії «ЗА 

МАЙБУТНЄ» вдалося залучити кошти з обласного бюджету загальною сумою 12 

млн 82 тис. 838 грн, які були спрямовані на наступні роботи: 

- Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Кислицького закладу 

загальної середньої освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області  

- Капітальний ремонт басейну Палацу Спорту ім. М.Г. у с. Кам'янка  

- Придбання інвентарю для Будинку культури  у с. Комишівка  

- Капітальний ремонт Будинку культури у с. Комишівка  

- Капітальний ремонт будівлі Будинку культури  у с. Муравлівка 

- Реконструкція даху терапевтичного та хірургічного відділення КНП 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області "Центральна 

районна лікарня" в м. Ізмаїл Одеської області 

- На поліпшення гідрологічного стану, реконструкцію балки на території 

села Стара Некрасівка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (на загальну суму в 4 млн 152 тис грн). 

 



Крім цього, з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного вдалось залучити  розвитку на загальну суму 39 млн 500 тис. грн: 

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення С161006 Стара Некрасівка – Дунайське, км 0+000 – км 4+200. 

- Капітальний ремонт шкільної їдальні Загальноосвітнього закладу  в    с. 

Утконосівка  

- Благоустрій прилеглої території, бювету у с. Каланчак  

- Капітальний ремонт нежитлової будівлі внутрішніх приміщень по 

проспекту Суворова, 69 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області 

- Капітальний ремонт даху Кислицького закладу загальної середньої 

освіти.  

- Капітальний ремонт даху Озернянського закладу загальної середньої 

освіти.  

- Капітальний ремонт даху триповерхової будівлі Кам’янського закладу 

загальної середньої освіти.  

- Капітальний ремонт даху Багатянського закладу дошкільної освіти 

“Теремок”.  

- Капітальний ремонт будівлі Хірургічного відділення КНП Ізмаїльської 

районної ради "Центральна районна лікарня" в м. Ізмаїл Одеської області 

- Капітальний ремонт будівлі Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Кислиця  

- Система постачання медичних газів, необхідна для виконання заходів 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)  

- Капітальний ремонт приміщень блоку дитячих крапельних інфекцій, 

інфекційного відділення КНП Саф’янівської сільської ради у м. Ізмаїл  

- Придбання медичного обладнання для КНП Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського районну Одеської області “Центральна районна лікарня” 

- Капітальний ремонт частини фасаду Будинку культури с. Нова 

Некрасівка  

- Капітальний ремонт культурно-спортивного центру у с. Матроска  

- Капітальний ремонт нежитлових приміщень будівлі 3-го поверху 

Палацу Спорту ім. М. Г. Миндру с. Кам'янка  

- Капітальний ремонт частини фасаду будівлі Багатянського закладу 

загальної середньої освіти.  

- Капітальний ремонт даху Кислицького закладу загальної середньої 

освіти.  

- Капітальний ремонт фасаду будівлі початкової школи Матроського 

закладу загальної середньої освіти.  

- Капітальний ремонт прилеглої території Бросківського закладу 

загальної середньої освіти.  

- Капітальний ремонт прилеглої території Комишівського закладу 

загальної середньої освіти.  

- Капітальний ремонт даху будівлі початкової школи 

Першотравневського закладу загальної середньої освіти.  



- Реконструкція даху терапевтичного та хірургічного відділення КНП 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області "Центральна 

районна лікарня" в м. Ізмаїл Одеської області 

 

Якщо виділені кошти з обласного та державного бюджетів на фінансування 

об’єктів Саф’янівської сільської територіальної громади, які надходили за 

партійною квотою, показати діаграмою, то вона буде виглядати ось так: 

 

 

 
 

Ми дякуємо депутатам усіх рівнів за підтримку і реалізацію низки проєктів у 

минулому році: народному депутату України Анатолію Урбанському, депутатам 

Одеської обласної ради від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Олександру 

Урбанському, Веніаміну Унгуряну, Лілії Третьяковій, Сергію Володимировичу  

Паращенку і Сергію Сергійовичу Паращенку, Юрію Карабаджаку, Руслану 

Грекову, Аллі Гінак, Валентину Волканову, Трифону Антову, колегам депутатам 

Саф’янівської територіальної громади від «ЄС» за залучення фінансування на 

об’єкти громади у сумі в 1,3 млн грн., колегам депутатам від ОПЗЖ за залучення 

фінансування на об’єкти громади у сумі в 0,725 млн грн, а також колегам 

депутатам від «Довіряй ділам» за залучення фінансування у сумі в 0,005 млн грн. 

Усім депутатам колегам велика подяка за підтримку на пленарних засіданнях в 

прийнятті рішень, важливих для життя громади і жителів Саф’янівської сільської 

ради. 



У 2022-му році депутати Саф’янівської сільської ради від політичної партії 

«ЗА МАЙБУТНЄ» збережуть такий самий темп роботи, як і у минулому 2021-му 

році, адже виборці Саф’янівської сільської територіальної громади показали 

високий рейтинг довіри до нашої політичної сили, і ми зробимо усі необхідне, щоб 

виправдати цю довіру. 

Все це – історія Саф’янівської сільської територіальної громади, яку ми 

пишемо разом з вами! 

 

З повагою депутати Саф’янівської сільської ради від політичної партії 

«ЗА МАЙБУТНЄ» 

 

 

 


