
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ  ДРУГА СЕСІЯ  
 

РІШЕННЯ 
 

смт Софіївка                     № 2652-52/VII         27 вересня 2019 р. 
 

Про добровільне приєднання  територіальних громад до  
об’єднаної територіальної громади 

 
Відповідно до статті 82 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», враховуючи висновок Дніпропетровської обласної  
державної адміністрації щодо відповідності проекту рішення про добровільне 
приєднання територіальних громад Конституції та законам України, селищна 
рада вирішила: 

1. Приєднати територіальні громади сіл  Вишневе, Ізлучисте, Кам’янка, 
Новохортиця, Олексіївка  Кам’янської сільської ради Софіївського району 
Дніпропетровської області до Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади. 

2. Приєднати територіальні громади сіл  Авдотівка, Новопетрівка, 
Новоюлівка, Степове, Трудолюбівка  Новоюлівської сільської ради 
Софіївського району Дніпропетровської області до Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади. 

3. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Кам’янської сільської ради є Софіївська селищна  об’єднана територіальна 
громада. 

4. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Новоюлівської сільської ради є Софіївська селищна  об’єднана територіальна 
громада 

5. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного 
приєднання територіальних громад (додається). 

6. Доручити Софіївському селищному голові Сегедію П.Ю. звернутися 
до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з пропозицією 
звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 
призначення додаткових виборів депутатів сільської ради від територіальної 
громади, що приєдналася, в установленому законом порядку. 

 
В.о.селищного голови                                                      Л.НАЗАРЕНКО 



Додаток до рішення  
Софіївської селищної  ради  
від 27.09. 2019р. № 2652-52/VII 

 
 
 
 

ПЛАН 
заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад  

Кам’янської сільської ради та Новоюлівської сільської ради 
 

1.  Розробити проект Статуту Софіївської селищної ради з урахуванням 
приєднаних територіальних громад сіл.  

2.  Впорядкувати організаційну структуру та штатний розпис 
виконавчого  комітету Софіївської селищної ради. 

3.  Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

4. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади в 
яких обирається староста. 

5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту. 
6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання 

можуть втратити робочі місця.    
7. Провести інвентаризацію об‘єктів комунальної власності. 
8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які 

надають соціальні послуги. 
9. Провести реорганізацію Кам’янської сільської ради після додаткових 

виборів депутатів ради. 
10. Провести реорганізацію Новоюлівської сільської ради після 

додаткових виборів депутатів ради 
11. Розглянути можливість підготовки проектів для отримання 

інфраструктурної субвенції 
12. Створити робочу групу з розробки Стратегії розвитку громади 
13. Вжити заходів щодо передачі бюджетних закладів спільної власності 

територіальних громад району до комунальної власності селищної ради. 
14. Забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг.  
15. Благоустрій територій  
16. Створити умови для розвитку підприємницького та інвестиційного 

середовища. 
  
 

 
В.о.селищного голови                                                           Л.НАЗАРЕНКО                

 
 


