
 
  

 
УКРАЇНА 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  54 сесії  
 

смт Софіївка                                                                           15 листопада 2019 р.  
Всього обрано: 31 депутат 

Присутні: 21 депутат 
                                                                                                                 (список додається). 
 

Пленарне засідання  54 сесії відкрив та вів селищний голова Сегедій 
П.Ю. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 54 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря засідання.  
Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко 
Л.І. секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -21   «проти»-0, «утрималися»-0 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 

На пленарне засідання  54  сесії Софіївської селищної ради запрошено 
в.о. старости Миколаївського старостинського округу Крючкова В.М. 

Селищний голова оголошує  54 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з порядком денним 54  
сесії селищної ради VII скликання.  



Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду яких виникла після підписання розпорядження 
про скликання 54 сесії селищної ради.  

Підстава: Надійшла службова записка від начальника фінансово- 
економічного відділу виконавчого комітету селищної ради Корж О.В., яка 
просить внести на розгляд сесії такі питання: 

- Про бухгалтерський облік майна комунальної власності Софіївської 
селищної ради. 

- Про затвердження звернення Софіївської селищної ради щодо 
фінансового забезпечення потреб мешканців громади. 

- Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 роки. 

- Про погодження фінансового плану Комунального підприємства 
«Софіївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 
ради» на ІV квартал 2019 року. 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -21   «проти»-0, «утрималися»-0 

Підстава: Надійшла службова записка від начальника відділу з питань 
економічного розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій 
виконавчого комітету селищної ради Шинкаренко С.В., яка просить  внести 
на розгляд сесії таке питання: 

- Про внесення змін до рішення селищної ради від 27.03.2019 №2376-
44/VII «Про затвердження проектних заявок на надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаної територіальної громади» 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -21   «проти»-0, «утрималися»-0 

Голова пленарного засідання пропонує депутатам внести свої пропозиції 
щодо порядку денного. Пропозицій немає. 
На розгляд сесії вносяться такі питання: 

1. Звіт про виконання Cофіївського селищного бюджету за 9 місяців 
2019 року. 



2. Про внесення змін до рішення селищної ради від 12.12.2018р. №2198-
41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік» (із 
урахування внесених змін) 

3. Про затвердження договорів, укладених селищним головою. 
4. Про затвердження звернення Софіївської селищної ради щодо 

фінансового забезпечення потреб мешканців громади. 
5. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 роки. 

6. Про погодження фінансового плану Комунального підприємства 
«Софіївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 
ради» на ІV квартал 2019 року. 

Інформує: провідний спеціаліст фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету селищної ради Савицька Л.І. 

7.  Про бухгалтерський облік майна комунальної власності Софіївської 
селищної ради. 

Інформує:  спеціаліст І категорії фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету селищної ради Білоус  Л.О. 
8. Про внесення змін до рішення селищної ради від 27.03.2019 №2376-

44/VII «Про затвердження проектних заявок на надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаної територіальної громади» 
Інформує:  спеціаліст І категорії відділу з питань економічного 
розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій виконавчого 
комітету селищної ради Хоружевський М.Г. 

9. Про прийняття Софіївського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді та його майна до комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 

10. Про прийняття Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Софіївського району та його майна до 
комунальної власності Софіївської селищної ради. 

Інформує: начальник відділу  комунальної власності та правового 
забезпечення виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Акастьолова Л.П. 

11. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у 
власність. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва для подальшої передачі в оренду. 

14. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

15. Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  та подальшої передачі у власність. 

16. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва жилого будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

18. Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 

19. Про надання погодження на викопіювання з плану землекористування 
Софіївської селищної ради та надання погодження на виділення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
на території Софіївської селищної ради. 

20.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних 
відносин Ільїна Р.І.  

21. Про надання дозволу на виготовлення генеральних планів населених 
пунктів. 

         Інформує:  начальник відділу державного архітектурно – будівельного 
контролю, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету 
селищної ради Костяннікова С.І. 

Затверджується регламент роботи сесії.  

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 
12.12.2018р. № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік» 
(з урахуванням внесених змін) 
ВИСТУПИЛИ: Савицька Л.І. повідомила про те, які внесено зміни до 
рішення Софіївської селищної ради від 12.12.2018р. №2198-41/VII «Про 
Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».  
Іващенко А.А.- голова постійної комісії з питань бюджету повідомила про те, 
що питання розглядалося на засіданні  комісії, де були детально вивчені всі 
зміни, які передбачено внести до рішення Софіївської селищної ради від 
12.12.2018р. №2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік». 



Комісія рекомендує сесії розглянути дане питання на пленарному засіданні 
ради та взяти проект рішення за основу.  

Спеціаліст виконавчого комітету Савицька Л.І. ознайомила з проектом 
рішення та дала відповіді на запитання.  

Після обговорення даного питання голова пленарного засідання ставить 
проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»-  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   
Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»- Бідулько Т.В., «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2729-54/ VII додається. 
2.СЛУХАЛИ: Звіт про виконання Cофіївського селищного бюджету за 9 
місяців 2019 року. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка ознайомила депутатів із звітом про 
виконання Софіївського селищного бюджету за 9 місяців 2019 року. 
Відповіла на деякі запитання депутатів. Ознайомила з проектом рішення. 
Дане питання  розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та  планування 
соціально – економічного розвитку Іващенко А.А. повідомила про те комісія 
вирішила питання погодити та винести на розгляд сесії. Рекомендує сесії 
затвердити  проект рішення. Селищний голова ставить питання на 
голосування. 
Результат голосування: «за»-  Бідулько Т.В., Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В., проти- 0, «утрималися»- Безена В.Д.., «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2730-54/ VII додається. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів, укладених селищним головою. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка ознайомила депутатів з проектом рішення 
та переліком договорів, які укладені селищним головою від імені селищної 
ради. Дала відповіді на деякі запитання депутатів. Після обговорення даного 
питання голова пленарного засідання ставить проект рішення  на 
голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2731-54/ VII додається. 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження звернення Софіївської селищної ради щодо 
фінансового забезпечення потреб мешканців громади. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка ознайомила депутатів із текстом 
звернення та проектом рішення щодо фінансового забезпечення потреб 
мешканців громади. Асоціація міст України в особі її керівника Слобожана 



О.В. запропонувала долучитися до Всеукраїнської акції «Повернути гроші  
громадам». Селищна рада вирішила теж долучитися до запропонованої акції. 
Поданий Урядом проект Державного бюджету на 2020 рік зменшує доходи 
місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років значно 
збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. Передбачений 
місцевим бюджетам ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування 
виконувати власні та делеговані повноваження, унеможливить надання 
послуг громадянам. Після обговорення даного питання голова пленарного 
засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2732-54/ VII додається. 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 роки. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка ознайомила депутатів із проектом 
рішення. В проекті зазначено:  « Керуючись Бюджетним кодексом України, 
Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», з метою 
забезпечення стабільності роботи комунального підприємства «Софіївська 
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради», відповідно 
до його функціональних призначень, підвищення якості та доступності 
надання медичної допомоги населенню, селищна рада вирішила затвердити 
Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Софіївська 
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 
роки  та затвердити Порядок виділення та використання коштів місцевого 
бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства. 
Після обговорення даного питання голова пленарного засідання ставить 
проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2733-54/ VII додається. 
6.СЛУХАЛИ: Про погодження фінансового плану Комунального 
підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської 
обласної ради» на ІV квартал 2019 року. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка ознайомила депутатів із проектом 
рішення. В ньому зазначено, що керуючись статтею 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 75,78 
Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження 
Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 



суб’єкта господарювання державного сектору економіки», на підставі 
підпункту 7.3.3. пункту 7.3 розділу 7 Статуту Комунального підприємства 
«Софіївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 
, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 16.09.2019 № 
492-17/VІІ «Про діяльність окремих обласних комунальних підприємств та 
закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області», розглянувши клопотання директора 
Комунального підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» Лейченко С.А. від 12.11.2019 № 484, з 
метою провадження медичної практики та надання якісної вторинної 
спеціалізованої медичної допомоги населенню Софіївського району в умовах 
реалізації медичної реформи, враховуючи висновки та рекомендації 
постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально – економічного розвитку, селищна рада вирішила погодити 
фінансовий план Комунального підприємства «Софіївська центральна 
районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» на ІV квартал 2019 року. 
Після обговорення даного питання голова пленарного засідання ставить 
проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2734-54/ VII додається. 
7.СЛУХАЛИ: Про бухгалтерський облік майна комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Білоус Л.О. - спеціаліст І категорії фінансово- 
економічного відділу виконавчого комітету селищної ради,  яка 
ознайомила депутатів з проектом рішення. Керуючись Конституцією 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність», враховуючи рішення 
Софіївського селищної ради від 11.10.2017 № 1399-28/УІІ «Про приймання 
майна до комунальної власності Софіївської селищної ради», селищна рада 
доручінансово-економічному відділу виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради здійснити бухгалтерський облік прийнятого до комунальної 
власності Софіївської селищної ради нерухомого майна - будівлю гаражу 
по вулиці Мельнична, 24В, смт Софіївка, Софіївський район, 
Дніпропетровська область за попередньою орієнтовною вартістю 180 000,0 
грн. Для визначення справедливої вартості майна необхідно провести його 
незалежну оцінку. Селищна рада доручає фінансово-економічному відділу 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради за результатами 
незалежної оцінки провести необхідні зміни бухгалтерського обліку та 
провести відповідні господарські операції. 
Після обговорення даного питання голова пленарного засідання ставить 
проект рішення  на голосування. 



Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2735-54/ VII додається. 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 27.03.2019 
№2376-44/VII «Про затвердження проектних заявок на надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади» 
ВИСТУПИВ: Хоружевський М.Г. - спеціаліст І категорії відділу з питань 
економічного розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій 
виконавчого комітету селищної ради, який повідомив про те, що керуючись 
Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2016 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів та планування соціально–економічного розвитку, 
селищна рада вирішила внести зміни до пункту 1 рішення №2376-44/VII від 
27.03.2019 р. Про затвердження  проектних заявок на надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади доповнивши його наступним проектом: 
      -  «Придбання комп’ютерного обладнання для модернізації Центру 
надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради»  з обсягом фінансування згідно додатку. Після обговорення 
даного питання голова пленарного засідання ставить проект рішення  на 
голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., .проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2736-54/ VII додається. 
9.СЛУХАЛИ: Про прийняття Софіївського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді та його майна до комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 

ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П.- начальник відділу  комунальної власності 
та правового забезпечення виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
яка повідомила про те, що керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 41 Закону України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Кодексом 



законів по працю України, враховуючи рішення Софіївської селищної ради 
від 23.10.2019 № 2673-53/VII «Про згоду на прийняття юридичних осіб та їх 
майна до комунальної власності Софіївської селищної ради», розпорядження 
голови Софіївської районної державної адміністрації від 24.10.2019 № Р-
2460/0/371-19 «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації 
Софіївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(код ЄДРПОУ 23929282)», селищна рада вирішила дає згоду на прийняття 
безоплатно з 01 січня 2020 року до комунальної власності Софіївської 
селищної ради юридичну особу – Софіївський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 23929282) та його майна. Має 
намір створити КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СОФІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ» СОФІЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ шляхом перетворення Софіївського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 25789098). 

Змінити засновника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ» 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з «Софіївська районна державна 
адміністрація» (код ЄДРПОУ 04052399) на «Софіївська селищна рада» (код 
ЄДРПОУ 04339669). Внести зміни про Засновника – Софіївську селищну 
раду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 

Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ» 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції. 

Затвердити структуру та штатну чисельність КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Структура та штатна чисельність вводиться в дію  з 01 січня 2020 року. 
Ознайомила з проектом рішення. Після обговорення даного питання голова 
пленарного засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2737-54/ VII додається. 
10.СЛУХАЛИ: Про прийняття Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Софіївського району та його 
майна до комунальної власності Софіївської селищної ради. 



ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 41 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», Кодексом законів по працю України, враховуючи 
рішення Софіївської селищної ради від 23.10.2019 № 2673-53/VII «Про згоду 
на прийняття юридичних осіб та їх майна до комунальної власності 
Софіївської селищної ради», розпорядження голови Софіївської районної 
державної адміністрації від 24.10.2019 № Р-2460/0/371-19 «Про припинення 
юридичної особи в результаті реорганізації Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Софіївського 
району (код ЄДРПОУ 25789078)», селищна рада вирішила прийняти 
безоплатно з 01 січня 2020 року до комунальної власності Софіївської 
селищної ради юридичну особу – Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Софіївського району (код 
ЄДРПОУ 25789098 та його майна. 

Створити КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ)» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом перетворення Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Софіївського району (код ЄДРПОУ 25789098). 

Змінити засновника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з «Софіївська 
районна державна адміністрація» (код ЄДРПОУ 04052399) на «Софіївська 
селищна рада» (код ЄДРПОУ 04339669). Внести зміни про Засновника – 
Софіївську селищну раду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ)» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції. 
Затвердити структуру та штатну чисельність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Структура та штатна чисельність вводиться в дію  з 01 січня 2020 року. 
Ознайомила з проектом рішення. Після обговорення даного питання голова 
пленарного засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 



Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2738-54/ VII додається. 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

Депутат Розбицька С.В. повідомила, що при  розгляді  питання: «Про 
затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність» порядку денного 
54 сесії селищної ради у неї виникає  конфлікт інтересів. Врегулювання 
конфлікту інтересів вона буде здійснювати шляхом неучасті у голосуванні. 

ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., провідний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що в 
селищну раду надійшли заяви від гр. Андруха В.В., Гогулі А.А., Кунаха О.І., 
Розбицької С.В., Ульшина І.А. з проханням затвердити їм технічної 
документації із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та передачу її у власність. До заяв надано копії необхідних документів. 
Ознайомила з проектами рішень. Профільна постійна  комісія розглядала 
дане питання і пропонує взяти проекти рішень за основу. Голова пленарного 
засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Розбицька 
С.В. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2739-54/VII, 2740-54/VII,  
2741-54/VII,  2742-54/VII,  2743-54/VII    додаються. 

Депутати Дроворуб І.В. та Лозицький І.П. подали заяви в яких заявили 
про те, що при розгляді питання: «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для подальшої передачі у власність» порядку денного 54 сесії 
селищної ради у них виникає  конфлікт інтересів стосовно Лейченко С.А. 
Врегулювання конфлікту інтересів вони будуть здійснювати шляхом 
неучасті у голосуванні. 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Кравченка О.М., Лейченко С.А., Степури Р.Г. з 
проханням затвердити їм проекти землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. До заяв надано копії необхідних документів. 
Ознайомила з проектами рішень. Постійна  комісія розглядала дане питання і 



пропонує взяти проекти рішень за основу. Голова пленарного засідання 
ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,   Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Мудраченко В.М., 
Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   Шемшур З.І., 
Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Дроворуб І.В., 
Лозицький І.П. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2744-54/VII, 2745-54/VII,  
2746-54/VII    додаються. 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва СФГ 
«Астрон». 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Биби О.А.- голови СФГ «Астрон» з проханням 
затвердити їй технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. До заяви надано копії 
необхідних документів. Ознайомила з проектом рішення. Постійна  комісія 
розглядала дане питання і пропонує взяти проект рішення за основу. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 2747-54/VII додається. 
14.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що на підставі свідоцтв 
про смерть гр. Козіна М.М., Моренка В.В., Тарасенка І.І., керуючись п.34 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про фермерське господарство», Цивільним кодексом України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності» селищна 
рада, згідно чинного законодавства, повинна погасити та визнати такими, що 
втратили чинність, держані акти на право постійного користування, які свого 
часу були зареєстровані на згаданих вище громадян. Ознайомила з проектом 
рішення. Постійна  комісія розглядала дане питання і пропонує взяти проект 
рішення за основу. Голова пленарного засідання ставить питання на 
голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 2748-54/VII додається. 



15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  та подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Берези Л.Г., Кобзаря В.В., Кравченко Г.О., Кривобок 
А.Г., Лошанюка С.М., Ляшенка І.С., Оголь Ф.П. з проханням надати дозвіл 
на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та подальшої передачі у власність. 
До заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з проектами 
рішень. Профільна постійна  комісія розглядала дане питання і пропонує 
взяти проекти рішень за основу. Голова пленарного засідання ставить 
питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2749-54/VII, 2750-54/VII,  
2751-54/VII, 2752-54/VII,  2753-54/VII, 2754-54/VII,  2755-54/VII  додаються. 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських будівель 
та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Мішури І.В., Мішури Т.І. з проханням затвердити їм 
проекти проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд для 
подальшої передачі у власність. Ознайомила з проектами рішень. Постійна  
комісія розглядала дане питання і пропонує взяти проекти рішень за основу. 
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М.,    Дзюба А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  
Лозицький І.П., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., 
Терехова І.А.,   Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не 
голосували» - 0 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2756-54/VII, 2757-54/VII 
додаються. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

Депутат Василик С.М. повідомив, що при  розгляді  питання: «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та 
передачу її у власність» порядку денного 54 сесії селищної ради у неї виникає  
конфлікт інтересів. Врегулювання конфлікту інтересів він буде здійснювати 
шляхом неучасті у голосуванні. 



ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Василика В.С., ВойтенкоА.С., Войтенка С.В., 
Войтенко Т.А., Дорожона О.В., Мішури І.В., Мішури Т.І., Якимова Д.П. з 
проханням надати їм дозволи на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. Всі заявники надати до заяв копії 
необхідних документів крім гр. Якимова Д.П. Надійшла пропозиція 
відмовити гр. Якимову Д.П. у наданні дозволу так як до заяви подано 
неповний пакет документів (відсутнє позначене на відповідному графічному 
матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними 
розмірами). Ознайомила з проектами рішень. Постійна  комісія розглядала 
дане питання і пропонує взяти проекти рішень за основу. Голова пленарного 
засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В.,  Бойко І.І., Бугай А.В.,  Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   
Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Василик 
С.М. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2758-54/VII, 2759-54/VII,  
2760-54/VII, 2761-54/VII,  2762-54/VII,  2763-54/VII,  2764-54/VII,   
2765-54/VII додаються. 
18.СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Берлізової О.С. з проханням вилучити в неї земельну 
ділянку за її добровільною відмовою. Ознайомила з проектом рішення. 
Постійна  комісія розглядала дане питання і пропонує взяти проект рішення 
за основу. Голова пленарного засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»-  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   
Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Бідулько 
Т.В. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 2766-54/VII додається. 
19.СЛУХАЛИ: Про надання погодження на викопіювання з плану 
землекористування Софіївської селищної ради та надання погодження на 
виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства на території Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Баранова А.Л., Кузьменка А.І., Потоцького І.В., 
Семенова С.М. з проханням надати їм погодження на викопіювання з плану 
землекористування Софіївської селищної ради. До заяв подано копії 
необхідних документів. Ознайомила з проектами рішень. Постійна  комісія 
розглядала дане питання і пропонує взяти проекти рішень за основу. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»-  Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   



Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Бідулько 
Т.В. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2767-54/VII, 2768-54/VII,  
2769-54/VII, 2770-54/VII,  2771-54/VII, 2772-54/VII,  2773-54/VII, 2774-54/VII   
додаються. 
20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що селищна рада має 
намір розробити технічну документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки по вул. Квітнева, 1А в с. Миколаївка Софіївського району 
Дніпропетровської області та розробити технічну документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області  цільовим призначення 10.07 
– для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 8.92га. Ознайомила з 
проектами рішень. Постійна  комісія розглядала дане питання і пропонує 
взяти проекти рішень за основу. Голова пленарного засідання ставить 
питання на голосування.  
Результат голосування: «за»- Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   
Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Бідулько 
Т.В.  
УХВАЛИЛИ: рішення прийняті. Рішення №№ 2775-54/VII, 2776-54/VII   
додаються. 
21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення генеральних планів 
населених пунктів. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І. - начальник відділу державного 
архітектурно – будівельного контролю, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
статтею 143 Конституції України, ст. 173 Земельного Кодексу,  ст.  17,18,19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 26 п.1, 
пп.42 частини першої Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи необхідність раціонального використання земель, 
створення належних умов для життєзабезпечення населених пунктів 
Софіївської селищної ради, селищна рада вирішила визначити виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради замовником виготовлення генеральних 
планів населених пунктів: смт Софіївка і сіл Любимівка,  Широке, Петрове, 
Михайлівка, Тарасівка, Запорізьке, Братське, Миколаївка, Володимирівка, 
Катеринівка, Назарівка, Непереможне, Олександро-Білівка, Петрівка, селище 
Лошкарівка Софіївського району Дніпропетровської області. Планує 
доручити Виконавчому комітету  здійснити комплекс заходів з організації 
розроблення генеральних планів території населених пунктів Софіївської 
селищної ради. Ознайомила з проектом рішення. 
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування.  
Результат голосування: «за»-Бойко І.І., Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М.,    Дзюба 
А.С., Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лозицький І.П., 



Мудраченко В.М., Назаренко Л.І.,  Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А.,   
Шемшур З.І., Розбицька С.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»-0, «не голосували» - Бідулько 
Т.В. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято Рішення №2777-54/VII додається. 
 
Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 
 
Різне. 
Селищний голова проінформував депутатів про заходи благоустрою, які 
проводяться на території селищної ради.  
Нагадав депутатам про те, що 29 грудня ц.р. відбудуться додаткові вибори 
депутатів, які будуть представляти інтереси виборців Кам’янської та 
Новоюлівської сільських рад, що приєдналися до Софіївської ОТГ. 
 
Всі питання порядку денного пленарного засідання 54 сесії селищної ради 
розглянуто. 54 сесія оголошується закритою.(Лунає Гімн) Селищний голова 
дякує депутатам за роботу.  
 

Селищний голова, голова 
пленарного засідання 54  
 сесії                                                                                                     П. Сегедій 
  
 
Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 
54 сесії                                                                                                 Л.Назаренко 

 

 

 

 


