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СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  32 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               22 лютого 2023 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 18 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  32 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 32 сесії присутні: начальник відділу комунальної 
власності та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради   Акастьолова Л.П.,  Корж О.В.- начальник фінансово-

економічного відділу-головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, Приходько Л.О. - начальник 
Фінансового відділу Софіївської селищної ради, Акастьолова Л.М.- начальник 
відділу Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю 
за додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 32 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція від депутата Поденежної Л.Ю. обрати секретарем 
пленарного засідання 32 чергової сесії Софіївської селищної ради  VIII 

скликання секретаря селищної ради Людмилу НАЗАРЕНКО. Інших 
пропозицій не надійшло.  



(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної  
ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. оголошує  32 сесію Софіївської 
селищної ради відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі ознайомилися з проєктом порядку 
денного 32 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 32 сесії селищної ради, а саме: 

- Звіт селищного голови. 
- Про внесення змін до рішення селищної ради від 11.08.2017 №1271-

25/VII «Про утворення Центру надання адміністративних послуг та е – 

забезпечення його діяльності». 
- Про затвердження Програми «Розвиток системи екстреної медичної 

допомоги на території Софіївської селищної територіальної громади 
Криворізького району Дніпропетровської області на 2023 рік» 

- Про платні послуги Комунального підприємства «Софіївська 
центральна лікарня». 

- Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади у 2023 році. 

- Про затвердження вартості 1м2 присадибної земельної ділянки 
населених пунктів на території Софіївської селищної ради. 

- Про надання дозволу на виготовлення паспорту водного об’єкту (ставка) 
для рибогосподарських потреб Софіївській селищній раді за межами с. 
Катеринівка площею 27,7842 га. 

- Про звернення Софіївської селищної ради до дипломатичний місій щодо 
недопущення участі російських та білоруських спортсменів у 
Олімпійських іграх та Азійських іграх. 

 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 
до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання порядку денного: 



ЗВІТ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ. 

1. Деякі питання оренди майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 

2. Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

3. Про списання майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

4. Про приватизацію комунального майна Софіївської селищної 
територіальної громади. 

5. Про приватизацію групи інвентарних об’єктів комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади. 

6.  Про платні послуги Комунального підприємства «Софіївська 
центральна лікарня». 
Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

7. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки.  

8. Затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
Інформує: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

9. Про затвердження Програми «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги на території Софіївської селищної територіальної громади 
Криворізького району Дніпропетровської області на 2023 рік» 

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

10. Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 2022 рік. 

11. Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2023 році. 

12. Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2023 
рік( зі змінами та доповненнями). 
Інформує: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

13. Про внесення змін до рішення селищної ради від 11.08.2017 
№1271-25/VII «Про утворення Центру надання адміністративних послуг та е – 

забезпечення його діяльності». 
Інформує: Акастьолова Л.М.- начальник відділу Центр надання 
адміністративних послуг Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 



14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі та передачу її у 
власність. 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі її у  власність. 

16. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку. 

17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та реєстрації права комунальної власності. 

19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі її в оренду. 

20. Про зміну ставки орендної плати за земельну ділянку. 
21. Про затвердження вартості 1м2 присадибної земельної ділянки 

населених пунктів на території Софіївської селищної ради. 
22. Про надання дозволу на виготовлення паспорту водного об’єкту 

(ставка) для рибогосподарських потреб Софіївській селищній раді за межами 
с. Катеринівка площею 27,7842 га. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

23. Про звернення Софіївської селищної ради до дипломатичних місій 
щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у 
Олімпійських іграх та Азійських іграх. 
Інформує: Сегедій П.Ю. – Софіївський селищний голова. 

24. Різне. 
 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-

немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   

Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 
не голосували: - немає. 

СЛУХАЛИ: Звіт селищного голови Сегедія П.Ю. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. прозвітував про діяльність Софіївської 
селищної ради та Виконавчого комітету за 2022 рік. (текст звіту додається) 
УХВАЛИЛИ: Звіт селищного голови взяти до відома. 



Селищний голова Сегедій П.Ю. звернувся до депутатів з пропозицією 
вшанувати пам’ять 11 загиблих земляків, які  загинули внаслідок збройної 
агресії рф, хвилиною мовчання. 

Селищний голова привітав депутата Поденежну Л.Ю. з 55- річчям. 
Вручив квіти. 

1.СЛУХАЛИ: Деякі питання оренди майна комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що відповідно до Закону України “Про оренду державного 
та комунального майна”, враховуючи постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.04.2021 № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне 
майно» та від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та 
комунального майна у період воєнного стану», селищна рада вирішила:  

 

1.Затвердити такі, що додаються: 
Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Софіївської 

селищної територіальної громади. 
Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на 

утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг 
орендарю. 

Акт приймання-передачі в оренду нерухомого майна або іншого окремого 
індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади. 

Порядок надання орендарю згоди орендодавця майна комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади  на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна 

Ознайомила з проєктом рішення тиа додатками до нього. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1639-32/VIIІ додається. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 



ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетним кодексом 
України, враховуючи листи Комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»  від 10.01.2023 № 
15 та від 06.02.2023 № 41, лист Комунального підприємства «Софіївське» від 
07.02.2023 № 12 та лист Комунального підприємства «Показове» від 
13.02.2023 № 3, селищна рада вирішила: 

 

1. Передати з балансу Виконавчого комітету Софіївської селищної ради: 
1.1 на баланс Комунального підприємства «Показове» автомобіль ЗАЗ 

110307 седан (інвентарний номер 1015001, реєстраційний номер 47273АЕ, рік 
випуску 2003, колір синій, шасі (рама) VIN – Y6D11030740036017),  балансова 
вартість 17247,00 грн., знос 100%, залишкова 0,00 грн.; 

1.2  на баланс Комунального підприємства «Софіївське» майно згідно 
додатку 1; 

1.3. на баланс Софіївського Центру культури та дозвілля бензиновий 
генератор Alimar ALM B 7500 ME 6,4 кВт (інвентарний номер 101410134, рік 
випуску 2023, балансова вартість 39599,00 грн, амортизація – 0%, залишкова 
вартість 39599,00 грн); 

1.4. на баланс Софіївської школи мистецтв бензиновий генератор Alimar 
ALM B 7500 ME 6,4 кВт (інвентарний номер 101410135, рік випуску 2023, 
балансова вартість 39599,00 грн, амортизація – 0%, залишкова вартість 
39599,00 грн). 

2. Передати з балансу Комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги»: 

2.1 на баланс Софіївського Центру надання соціальних послуг огорожу, 
(інвентарний номер 10330015) балансова вартість 814651,80 грн., знос 
224027,43 грн, залишкова вартість 590624,37 грн. 

2.2 на баланс Виконавчого комітету Софіївської селищної ради майно 
згідно додатку 2. 
 Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1640-32/VIIІ додається. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про списання майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи Положення про порядок списання 
об’єктів комунальної власності Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням Софіївської селищної ради 
від 28.08.2019 № 2552-49/VII, враховуючи листи Комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» від 06.01.2023  № 8, від 07.02.2023 № 43 та додаткові 
пакети документів, селищна рада вирішила дозволити Комунальному 
некомерційному підприємству «Софіївський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» списати з балансу майно: 
- автомобіль ТК-V 212140 МД, АЕ5313НС (інвентарний номер 10500003, 

рік випуску 2012,  VIN Y8СТКV010С0000109, реєстраційний номер 
АЕ5313НС, № двигуна 212149913288, первісна вартість 91625,00 грн., 100% 
зносу); 

- житловий будинок (інвентарний номер 10310027,  1920 року побудови, 
первісна вартість  7644,00 грн., 100% зносу) розташований за адресою: вулиця 
Квітнева (Леніна), 15, с. Миколаївка Криворізького району Дніпропетровської 
області. 

Ознайомила з проєктом рішення. 

Депутат Василик С.М. поцікавився якого року випуску автомобіль? 

Акастьолова Л.П. відповіла: 2012року. Автомобіль був у аварії, зовсім не 
придатний до експлуатації. 
Березній К.І. пояснив, що автомобіль після аварії за рішенням колишнього 
керівника КНП «Софіївський ЦПМСД» був розкомплектований на 
запчастини. З обліку в сервісному центрі МВС України автомобіль знято. 

Лимарь Н.О.- голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А,  Сокуренко 



І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко Т.В.,  «проти»- 

немає, «утрималися»- Рудніцький О.З., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1641-32/VIIІ додається. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про приватизацію комунального майна Софіївської селищної 
територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
приватизацію державного і комунального майна», селищна рада вирішила: 

 

1. Визначити Софіївську селищну раду Органом приватизації 
комунального майна Софіївської селищної територіальної громади. 

2. Створити аукціонну комісію для продажу об’єктів комунальної 
власності Софіївської селищної  територіальної громади та затвердити її 
персональний склад згідно додатку 1. 

Головою аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади призначити МАСЬКА Антона 
Олеговича, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради. 

3. Затвердити такі, що додаються: 
Положення про приватизацію майна комунальної власності Софіївської 

селищної територіальної громади (малу приватизацію). 
Положення про Орган приватизації комунального майна Софіївської 

селищної територіальної громади. 
Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації комунальної власності Софіївської селищної  територіальної 
громади. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1642-32/VIIІ додається. 
 

5.СЛУХАЛИ: Про приватизацію групи інвентарних об’єктів комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що враховуючи що 
будівля Миколаївської сільської лікарської амбулаторії тривалий час не 



використовувалася за призначенням, знаходиться у занедбаному стані, на 
теперішній час не може використовуватися, а відновлення та ремонт є 
економічно та соціально недоцільним. На території с. Миколаївка діє 
Миколаївська сільська лікарська амбулаторія у новій будівлі, потреби 
населення громади у даному об’єкті немає, тому найефективнішим 
управлінським рішенням є приватизація на конкурентних засадах з метою 
пошуку ефективного власника. Селищна рада має намір здійснити 
приватизацію майна комунальної власності групи інвентарних об’єктів 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 
Лимарь Н.О. поцікавилася: чи може селищна рада використовувати будівлю 
амбулаторії зі зміною цільового призначення? 

Селищний голова відповів на її запитання. 
Депутат Василик С.М. запропонував на наступне пленарне засідання 
запросити старосту Миколаївського старостинського округу та створити 
тимчасову комісії з розгляду даного питання.. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію перенести 
розгляд даного питання на чергове пленарне засідання. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ: розгляд питання перенести на чергове засідання сесії. Рішення 

не прийнято.  
 

6.СЛУХАЛИ: Про платні послуги Комунального підприємства «Софіївська 
центральна лікарня». 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 
№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах», Статут Комунального підприємства «Софіївська 
центральна лікарня», Методику розрахунку вартості послуг з медичного 
обслуговування, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 № 1075, враховуючи Податковий кодекс України, лист 
Комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» від 09.02.2023 



№ 30, селищна рада вирішила внести зміни до рішення Софіївської селищної 
ради від 28.09.2022 № 1534-27/VIII «Про затвердження переліку платних 
послуг Комунального підприємства Софіївська центральна лікарня» виклавши 
додаток до рішення «Перелік платних послуг, що надаються Комунальним 
підприємством «Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області без направлення лікаря» в 
новій редакції (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1643-32/VIIІ додається. 
 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки.  
ІНФОРМУЄ: Качан І.М.-  начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022  № 2102-ІХ «Про 
введення воєнного стану в Україні», керуючись розділом VI «Прикінцевих та 
перехідних положень Бюджетного кодексу України», постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», беручи до уваги 
рішення Дніпропетровської обласної ради № 233-14/ VIII «Про обласний 
бюджет на 2023 рік», на підставі статей 34, 51, 52, 53 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила внести зміни до 
додатків 1 «Паспорт Програми» і 2 «Перелік завдань і заходів Програми 
соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 роки» 
Програми соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 

роки», затвердженої рішенням селищної ради від 20.11.2020 № 25-2/VIII «Про 
затвердження Програми соціального захисту населення Софіївської громади 
на 2021-2023 роки» (зі змінами), виклавши їх у новій редакції згідно з 
додатками 1,2. 

Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 

Лимарь Н.О.- голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 



співробітництва, яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1644-32/VIIІ додається. 
 

8.СЛУХАЛИ: Затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись статтями 28,34, 52, 53 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні 
послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2014 № 12 «Про 
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (зі 
змінами та доповненнями), від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 № 587 «Про 
організацію надання соціальних послуг», наказом Міністерства соціальної 
політики України від 24.02.2010 № 32 «Методичні рекомендації щодо 
розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються 
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)», враховуючи лист Софіївського Центру надання соціальних послуг 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області, селищна рада 
вирішила: 

1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, які надаються 
відділенням соціальних послуг за місцем проживання Софіївським Центром 
надання соціальних послуг Софіївської селищної ради Дніпропетровської 
області, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити  тарифи на соціальні послуги, що надаються у відділенні 
стаціонарного догляду Софіївського Центру надання соціальних послуг 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з додатком 2. 

Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1645-32/VIIІ додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги на території Софіївської селищної територіальної громади 
Криворізького району Дніпропетровської області на 2023 рік». 

ІНФОРМУЄ: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-

головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись статтями 71, 91 Бюджетного кодексу 
України, статтями ст.26, ч.1, 60, 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист КП «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради 
№ 01/343 від 01.02.2023, селищна рада вирішила затвердити Програму 
«Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території Софіївської 
селищної територіальної громади Криворізького району  Дніпропетровської 
області  на 2023 рік». 

Ознайомила з проєктом рішення та основними пунктами Програми. 
Лимарь Н.О.- голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1646-32/VIIІ додається. 
 

10.СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 2022 рік. 



ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи висновки і пропозиції  постійної комісії селищної ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, селищна  рада в и р і ш и л а взяти до відома 
інформацію про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 2022 рік (без урахування кредитування) згідно з додатком по 
доходах у сумі 127 956 771 грн. і по видатках у сумі   126 442 932 грн., у тому 
числі: 

- загальний фонд бюджету Софіївської селищної територіальної громади 
по доходах з урахуванням сум, одержаних з державного бюджету та бюджетів 
інших рівнів, у сумі 122 370 205 грн. і по видатках з урахуванням сум, 
переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 116 843 983 грн.; 

- спеціальний фонд бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади по доходах у сумі 5 586 566 грн. і по видатках у сумі 9 598 949 грн. 
Ознайомила з проєктом рішення, звітом і додатками до нього. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1647-32/VIIІ додається. 
 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2023 році. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, статей 93, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись 
статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила передати у 2023 році 



кошти інших субвенцій з місцевого бюджету із бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту обласному 
бюджету Дніпропетровської області на забезпечення поповнення 
регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій для Управління цивільного захисту Дніпропетровської 
облдержадміністрації в сумі 29 560 гривень.  

Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1648-32/VIIІ додається. 
 

12.СЛУХАЛИ: Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік( зі змінами та доповненнями). 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись статтями 14 та 72 Бюджетного кодексу 

України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2023 рік», враховуючи рішення 
Дніпропетровської обласної ради № 253-15/VIII від 03.02.2023 «Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року № 233-14/VIII «Про 
обласний бюджет на 2023 рік», розпорядження начальника Дніпропетровської 
обласної військової адміністрації від 03 лютого 2023 № 68/0/527-23 та 

враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва селищна рада вирішила затвердити рішення 
виконавчого комітету селищної ради:  

           від 06 січня 2023 року № 06 «Про внесення змін до рішення селищної 
ради від 14.12.2022 №1623-30/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2023 рік», 



 від 24 січня 2023 року № 14 «Про внесення змін до рішення селищної 
ради від 14.12.2022 №1623-30/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2023 рік», 

Внести до рішення Софіївської селищної ради від 14 грудня 2022 року 
№ 1623-30/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік» зміни, виклавши його в новій редакції.  
Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1649-32/VIIІ додається. 
 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 11.08.2017 
№1271-25/VII «Про утворення Центру надання адміністративних послуг та е – 

забезпечення його діяльності». 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.М.- начальник відділу Центр надання 
адміністративних послуг Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
яка повідомла про те, що з метою поліпшення якості надання адміністративних 
послуг суб’єктам звернень, діючи у відповідності до Законів України «Про 
адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань »,   селищна  рада вирішила внести 
зміни до рішення Софіївської селищної ради від 11.08.2017 № 1271-25/VII 

«Про утворення  Центру надання адміністративних послуг та забезпечення 
його діяльності», виклавши  додаток 2 в новій редакції. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1650-32/VIIІ додається. 
 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі та передачу 
її у власність. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр. Календи Н.В.,  
Коваленко В.Г., Ковтуна В.М., Макогоненко В.Д., Мандзюк К.А., Музиченко 
Ю,М., Новак І.І., Рашевської А.С., Соболь П.П. з  проханням затвердити їм 
технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі та передачу її у власність. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Василик С.М. - член постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути 
дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1651-32/VIIІ, 1652-32/VIIІ, 1653-

32/VIIІ, 1654-32/VIIІ, 1655-32/VIIІ, 1656-32/VIIІ, 1657-32/VIIІ, 1658-32/VIIІ, 
1659-32/VIIІ додаються. 
 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачі її у  власність. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Квітки Н.О. з проханням затвердити їй проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачі її у  власність. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1660-32/VIIІ додається. 
 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Рогової Д.С. з проханням щодо надання їй дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1661-32/VIIІ додається. 
 

17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Рогової Д.С. та Пересунька М.М. з проханням щодо надання їм 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для подальшої оренди. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  



Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1662-32/VIIІ, 1663-32/VIIІ 
додаються. 
 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та реєстрації права комунальної власності. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши розроблений 
і погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

реєстрації права комунальної власності для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості селищна рада має намір 
затвердити проєкт землеустрою. 

Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1664-32/VIIІ додається. 
 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачі її в оренду. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Габрусєва О.М. з проханням щодо затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1665-32/VIIІ додається. 
 

20.СЛУХАЛИ: Про зміну ставки орендної плати за земельну ділянку. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Худояна М.К. з проханням змінити ставку орендної плати за 
земельну ділянку на якій розміщено його об’єкт для здійснення 
підприємницької діяльності. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1666-32/VIIІ додається. 
 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження вартості 1м2 присадибної земельної 
ділянки населених пунктів на території Софіївської селищної ради. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що керуючись Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним та Податковим кодексами України, відповідно до рішень селищної 
ради від 28.10.2021 №1217-15/VIII – 1221-15/VIII враховуючи неможливість 
проведення точного розрахунку вартості 1м2 присадибної земельної ділянки 
населених пунктів на території Софіївської селищної ради, селищна рада має 
намір затвердити вартість 1м2 присадибної земельної ділянки населених 
пунктів на території Софіївської селищної ради з урахуванням ставок 
земельного податку в новій редакції. 
Ознайомила з проєктом рішення. 



Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Рудніцький О.З.,  Рященко С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк 
В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко Т.В.,  «проти»- немає, 
«утрималися»- Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1667-32/VIIІ додається. 
 

22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення паспорту водного 
об’єкту (ставка) для рибогосподарських потреб Софіївській селищній раді за 
межами с. Катеринівка площею 27,7842 га. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Соболя С.Д. з проханням надати йому дозвіл на виготовлення 
паспорту водного об’єкту (ставка) для рибогосподарських потреб Софіївській 
селищній раді за межами с. Катеринівка площею 27,7842 га. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Василик С.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1668-32/VIIІ додається. 
 

23.СЛУХАЛИ: Про звернення Софіївської селищної ради до дипломатичних 
місій щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у 
Олімпійських іграх та Азійських іграх. 
ІНФОРМУЄ: Сегедій П.Ю. – Софіївський селищний голова, який повідомив 
про те, що в селищну раду надійшов лист виконавчого директора 
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Олександр 
СЛОБОЖАНА з пропозицією підтримати ініціативу Асоціації і підготувати 



звернення селищної ради до дипломатичний місій щодо недопущення участі 
російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських 
іграх. 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту Софіївської селищної ради VIІI 
скликанняи, з метою отримання дієвої реакції міжнародної спільноти на 
ескалацію загрози щодо України з боку країн-агресорів, селищна рада 
вирішила направити звернення депутатів Софіївської селищної ради до 
дипломатичних місій щодо недопущення участі російських та білоруських 
спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських іграх згідно з додатком. 

Ознайомив з проєктом рішення і додатком до нього. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.., Василик С.М.,  
Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З.,  Рященко 
С.А,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В., Ященко 
Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1669-32/VIIІ додається. 
 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 

 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 32 сесії селищної ради 
розглянуто. 32 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 32 сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 32 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

32 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   
 

 


