
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка 01 вересня 2021 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю,- селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Акастьолова Л.М., Головченко М.М.,  Дюжник 

А.П., Ліпіна Л.В., Дишко Н.В., Масько А.О., Ісаєва Г.Г., Костяннікова С.І., 
Климчук Р.В., Корж О.В., Мазенко В.А., Соляник В.М., Шинкаренко С.В.,  
Лейченко С.А., Лебедь В.Ф.  

ВІДСУТНІ:  Акастьолова Л.П., Андрух І.І., Бідулько Т.В., Демченко Т.В., 
Корецький П.І., Качан І.М., Розбицька С.В., Хваль Ю.О. (реєстраційний 

листок додається). 
Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання: 
 

1. Про зміну адреси. 

Доповідає: : Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

2. Про коригування тарифів на комунальні послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що надаються Комунальним підприємством 
«Софіївське». 

Доповідає: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради.



  

1 . СЛУХАЛИ: Про зміну адреси. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до абзацу 2 п. 50 Порядку присвоєння адрес об’єктам 
будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.2021  № 690,  враховуючи заяви Пойди 
Б.Б., Пойди В.Б., Пойди Б.М., Пойди Л.В., Ковтун Н.І., Каперко А.В., 
Каперко Л.М.,  Каперко В.Н., Мануйленко С.В.  від 22.07.2021,  з  метою  
впорядкування  нумерації об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив змінити адреси квартир, що належить на правах 
приватної власності зазначеним вище громадянам. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 103 

додається). 
2.СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на комунальні послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються 
Комунальним підприємством «Софіївське». 
ВИСТУПИЛИ: Лебедь В.Ф.- директор КП «Софіївське»  Софіївської 
селищної ради повідомив, що на підставі листа мешканців селища була 
проведена позапланова перевірка підприємства головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області у порядку формування 
економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, які були затверджені рішенням виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від 21.02.2020 №24. 
За результатами перевірки був виданий припис до акту від 12.04.2021 №602/9-

21 з вимогою до 20 серпня 2021 року здійснити розрахунок єдиних економічно 
обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.  
На виконання припису підприємством проведена робота з формування 
економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення з врахуванням реальних затрат.  
Враховуючи викладене вище, повідомляємо, що КП «Софіївське» має намір з 
01.09.2021 року ввести нові тарифи  
для населення:  
- водопостачання – 32,00 грн. за 1 м3 ; 
- водовідведення – 26,00 грн. за 1 м3; 
для бюджетних організацій: 



- водопостачання – 41,60 грн. за 1 м3 ; 
- водовідведення – 33,81 грн. за 1 м3; 
для госпрозрахункових підприємств: 
- водопостачання – 48,00 грн. за 1 м3 ; 
- водовідведення – 39,02 грн. за 1 м3. 
Про наміри було повідомлено на офіційних вебсайтах Софіївської селищної 
ради, КП «Софіївське» та на сторінках газети «Вісті Софіївщини» 

Зауважень та пропозицій,  які приймалися протягом 14 днів з дня 
опублікування повідомлень про намір здійснити зміну тарифів за адресою: смт 
Софіївка, вул. Карпенка, 20, а також за телефонами: (05650)2-95-44, (05650)2-

90-92 не надійшло. В соцмережах були коментарі щодо неякісної якості води. 
Валерій Федорович пояснив причину чому вода в централізованій 
водопровідній мережі такої якості.  
Член виконкому Дишко Н.В. поцікавилася: яку роботу проводить КП 
«Софіївське» із злісними боржниками? 

На її запитання дав відповідь Лебедь В.Ф. 
Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, який повідомив про те, що керуючись Конституцією України, 
ст.28 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 
України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-

комунальні послуги», наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 
130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», від 
12.09.2018 № 239   «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення», розглянувши заяву Комунального 
підприємства «Софіївське» від 17.08.2021 № 177 та подані документи з 

розрахунками, виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

 

1. Провести коригування та встановити тарифи на централізоване 

водопостачання в смт Софіївка, с. Петрове, с. Запорізьке та с. Братське у 
розмірі: 

               а) для населення - 32,00 грн. з ПДВ за 1 м3;  

               б) для бюджетних установ – 41,60 грн. з ПДВ за 1 м3; 

               в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів –                 

48,00 грн. з ПДВ за 1 м3. 

            

        1.2. на завезення питної води у розмірі:  
               а) для населення - 32,00 грн. з ПДВ за 1 м3 без урахування 
транспортних послуг; 

              б) для бюджетних організацій – 41,60 грн. з ПДВ за 1 м3  без 
урахування транспортних послуг;  



              в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів -                

48,00 грн. з ПДВ за 1 м3  без урахування транспортних послуг. 

 

        1.3. на водовідведення у розмірі:  
            а) для населення – 26,00 грн. з ПДВ за 1 м3  ; 

            б) для бюджетних установ – 33,81 грн. з ПДВ за 1 м3; 

            в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів -                 

39,02 грн. з ПДВ за 1 м3. 

 

            2. Рішення набирає чинності з 01 вересня 2021 року.   

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 104 

додається). 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова П.Сегедій 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Л.Назаренко 

 


