
Додаток  
до рішення Софіївської селищної ради  
від 26 січня 2022 року № 1329-18/VIII 

 

ПЕРЕЛІК 
рішень Софіївської селищної ради для зняття з контролю 

 

 

Постійна комісія: 

 з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

№ 
з/п 

№, дата 
рішення 

Назва рішення Виконання 

1 2886-57/VIІ 
22.01.2020 

Про припинення діяльності 
Новоюлівської сільської ради 

Передавальний акт від 
21.01.2021 внесено зміни до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань, юридичну особу 
припинено 

2 2887-57/VIІ 
22.01.2020 

Про припинення діяльності 
Кам’янської сільської ради 

Передавальний акт від 
21.01.2021, внесено зміни до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань, юридичну особу 
припинено 

3 1125-15/ 

VIII 

28.10.2021 

 

Про внесення змін до статуту 
Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» 

 

внесено інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

4 1127-15/ 

VIII 

28.10.2021 

Про зміну місцезнаходження 
органів місцевого 
самоврядування Софіївської 
селищної територіальної громади 

внесено інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту 

5 19-2/VIІІ 
11.08.2017 

Про приймання юридичної особи 
та її майна до комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Передавальний акт від 
01.12.2020 

6 21-2/VIІІ 
20.11.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів  КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ « СОФІЇВСЬКА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА » 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

7 96-3/VIІІ 
16.12.2020 

Про внесення змін до рішень 
Софіївської селищної ради 

внесено зміни до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

8 99-3/VIІI 
16.12.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОКОЗОВЕ» 

внесено дані до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 



та громадських формувань 

9 100-3/VIІІ 
16.12.2020 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

 

Передавальний акт від 
29.12.2020  

10 101-3/VIІІ 
16.12.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ 
ТРУДОВИЙ АРХІВ» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

11 173-4/VIІІ 
27.01.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів ВИШНЕВА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

12 174-4/VIІІ 
27.01.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів НОВОЮЛІВСЬКОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
І-ІІІ СТУПЕНІВ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

13 175-4/VIІІ 
27.01.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів  КАМЯНСЬКОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
І-ІІІ СТУПЕНІВ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

14 176-4/VIІІ 
27.01.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОКАЗОВЕ» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

15 177-4/VIІІ 
27.01.2021 

Про звернення депутатів 
Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області до 
Кабінету Міністрів України 

звернення направлено адресатам 

16 265-5/VIІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Вишневого 
комунального дошкільного 
навчального закладу 
«Дюймовочка» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

17 266-5/VIІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Кам’янського 
комунального дошкільного 
навчального закладу «Оленка»  

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

18 267-5/VІІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
дошкільного навчального закладу 
«Сонечко» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

19 268-5/ VІІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів  комунального 
підприємства «Лідер» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

20 269-5/ VІІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 



закладу «Авдотівська сільська 
бібліотека» 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

21 270-5/ VІІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Авдотівський сільський 
клуб» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

22 271-5/ VІІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Вишнева сільська 
бібліотека» 

зареєстровано, внесено 
інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

23 272-5/VIІI 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Вишневий будинок 
культури» 

зареєстровано, внесено 
інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

24 273-5/VІIІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Ізлучиський сільський 
клуб» 

зареєстровано, внесено 
інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

25 274-5/VIІI 
25.02.2021 

 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Кам’янська сільська 
бібліотека» 

 

зареєстровано, внесено 
інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань  
 

26 275-5/VIІІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Кам’янський сільський 
клуб» 

 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

27 276-5/ VIIІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Новоюлівська сільська 
бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

28 277-5/ VIIІ 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Новоюлівський 
сільський будинок культури» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

29 278-5/ VIІI 
25.02.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Олексіївський сільський 
клуб» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

30 279-5/ VIIІ 
25.02.2021 

Про Кам’янську сільську виборчу 
комісію 

перереєстровано, внесено 
інформацію Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

31 281-5/ VIIІ 
25.02.2021 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 

Договір укладено, додаткова 
угода № 1 від 19.03.2021 



ради 

32 282-5/VIIІ 
27.03.2019 

Про передачу майна комунальної 
власності 

Акти приймання-передачі від 
30.04.2021,  від 23.04.2021 

33 284-5/VIIІ 
25.02.2021 

Про деякі питання діяльності 
дитячої спортивної школи 

Створено додаткові відділення 

34 404-6/ VIIІ 
25.03.2021 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Обֹ’єкти включено до переліків, 
інформацію внесено до ЕТС, 
договори  оренди укладено, 
договір № 4 від 19.05.2021, 
договір № 3 від 30.03.2021.  

35 513-7/ VIIІ 
21.04.2021 

Про передачу майна Софіївської 
селищної ради 

Акти приймання-передачі від 
30.04.2021 

36 786-9/ VIIІ 
23.06.2021 

Про внесення змін до статуту 
Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

37 787-10/ VIIІ 
30.06.2021 

Про відміну процедури 
реорганізації комунальних 
закладів 

Відмінена розпочата процедура 
припинення  шляхом 
реорганізації КЗ « Софіївський 
центр соціальних служб сім’ї, 
дітей та молоді» та КЗ 
«Територіальний цент 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)». 

Рішення 788-10/VIIІ 
30.06.2021, 789-10/VIIІ 
30.06.2021 

38 788-10/VIIІ 
30.06.2021 

Про ліквідацію Комунального 
закладу «Софіївський центр 
соціальних служб сімї, дітей та 
молодості» 

внесено інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

39 789-10/ VIІI 
30.06.2021 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
закладу «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» 

внесено інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

40 791-10/VIII 

30.06.2021 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Внесено інформацію до ЕТС, 
укладено додаткову угода № 1 
від 01.07.2021 (пошта), договір 
№ 5 від 01.07.2021, проведено 
аукціон та укладено договір від 
20.08.2021 

41 792--10/VIII 

30.06.2021 

 

Про передачу майна Софіївської 
селищної ради 

Акт приймання передачі  № 1 
від 30.06.2021, акт приймання-

передачі № б/н від 07.07.2021 

42 913-11/ VIII 

28.07.2021 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної 
територіальної громади 

Акт приймання- передачі № б/н 
від 18.08.2021 

43 914-11/ VIII 

28.07.2021 

Про передачу комунального 
майна Софіївської селищної ради 

Акт приймання -передачі № б/н 
від 30.07.2021 

44 1003-12/ 

VIII 

26.08.2021 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Аукціон не відбувся у зв’язку з 
відсутністю учасників. Об’єкт 
виключений з Переліку І типу 

45 1006-12/ Про передачу майна комунальної Акти приймання-передачі від  



VIII 

26.08.2021 

власності Софіївської селищної 
територіальної громади 

24.12.2020 

 

 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва 

 

46 1977-37/ VIІ 
11.08.2017 

Про приватизацію нежитлової 
будівлі (магазину), що належить 
до комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

приватизація завершена в 2020 
році, укладено договір купівлі 
продажу 

47 3032-59/VIІ 
25.03.2020 

Про перереєстрацію 
транспортних засобів 

Здійснено перереєстрацію в 
Територіальному сервісному 
центрі МВС 

48 3618-66/VIІ 
21.10.2020 

Про деякі питання управління 
майном комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

Передавальний акт від 
15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 


