
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                     № 140-од                    18  жовтня 2021 року 

 
Про  скликання  п’ятнадцятої  сесії  

Софіївської селищної ради  
 
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи ст. 

13 Регламенту Софіївської селищної ради VIІI скликання: 

 

скликати п’ятнадцяту  сесію Софіївської селищної ради  VIІI скликання.               
Пленарне засідання чергової дванадцятої сесії провести 28 жовтня 2021 року о 13-й годині 
у сесійній   залі Софіївської селищної ради за адресою: смт Софіївка, вул. Шкільна, 19. 

Рекомендую депутатам прибути на сесію у засобах індивідуального захисту, 
дотримуватися по відношенню один до одного безпечної дистанції та інших 
рекомендацій, запропонованих МОЗ України. 

  

На розгляд сесії винести питання: 
1.Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-3/VІІІ «Про 

місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік».   

2.Про виконання місцевого бюджету Софіївської елищної територіальної громади за 
9 місяців 2021 року. 

Доповідає: начальник Фінансового відділу Софіївської селищної ради Приходько Л.О. 
 

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

4.Про зміну місцезнаходження органів місцевого самоврядування Софіївської 
селищної територіальної громади. 

5.Про внесення змін до установчих документів Комунального закладу «Софіївський 
будинок культури». 

6.Про ліквідацію Комунального закладу «Авдотівський сільський клуб». 

7.Про ліквідацію Комунального закладу «Братський сільський клуб». 

8.Про ліквідацію Комунального закладу «Вишневий будинок культури». 

9.Про ліквідацію Комунального закладу «Володимирівський сільський клуб». 

10.Про ліквідацію Комунального закладу «Запорізький сільський клуб». 

         11.Про ліквідацію Комунального закладу «Кам’янський сільський клуб». 

    12.Про ліквідацію Комунального закладу «Любимівський сільський клуб». 

13.Про ліквідацію Комунального закладу «Новоюлівський сільський будинок 
культури». 

14.Про ліквідацію Комунального закладу «Олексіївський сільський клуб». 

15.Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський клуб № 1». 

16.Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський клуб № 2». 

17.Про ліквідацію Комунального закладу «Ізлучистський сільський клуб». 



18.Про списання майна комунальної власності Софіївської селищної ради. 

     19.Про внесення змін до статуту Комунального закладу «Софіївська школа 
мистецтв». 

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

20. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
Доповідає: начальник служби у справах дітей Виконавчого комітету Софіївської 

селищної ради Розбицька С.В. 
21.Про внесення змін до структури та штатної чисельності Комунального закладу 

«Софіївська центральна  бібліотека» та Комунального закладу «Софіївська школа 
мистецтв». 

Доповідає: начальник Відділу культури, туризму та спорту  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Ісаєва Г.Г. 

22. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року №89-3/VIII 

«Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Софіївська ЦЛ» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області на 2021 рік». 

 Доповідає: директор Комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» 
Лейченко С.А. 

23. Про внесення змін до рішення селищної ради від 28.07.2021 №913-11/VIII.  

Доповідає: начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та 
благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Костяннікова 
С.І. 

24. Про затвердження розпорядження селищного голови. 
Доповідає: головний спеціаліст з питань кадрової роботи   Виконавчого комітету 

Софіївської селищної ради Моренко Г.Г. 
 

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

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

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

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування гаражу. 

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

32.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд для 
подальшої передачі у власність. 

33. Про припинення договору оренди землі 
34. Про укладення договору оренди землі 
35. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачу її у власність. 

36. Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. 



37. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди. 

38. Про відмову від земельної ділянки. 
39. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок членам селянського фермерського господарства „Перлина” з 
подальшою передачею у власність для ведення фермерського господарства 

40. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення городництва та передачу її в оренду. 

41. Про внесення змін в рішення сесії. 
42. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту , 
з метою надання її в користування.  

Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та регулювання земельних відносин Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Ільїна Р.І. 

 

 

 

    Селищний голова                                                                      Петро СЕГЕДІЙ 

 


