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                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  14 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 14 сесії присутні: начальник фінансового відділу 
селищної ради Приходько Л.О., начальник відділу-головний архітектор 

відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради Костяннікова С.І., начальник відділу 
проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Шинкаренко С.В., головний спеціаліст 

відділу комунальної власності та правового забезпечення виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради  Магеря І.В., головний спеціаліст з 
кадрових питань виконавчого комітету Софіївської селищної ради Моренко 
Г.Г., головний спеціаліст відділу контролю за додержанням  законодавства 
про працю, оподаткування та регулювання  земельних відносин виконкому 
селищної ради Ільїна Р.І., головний бухгалтер відділу освіти виконавчого 
комітету селищної ради Гасанова Н.С. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 14 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
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» - 18   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  14 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 14 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 14 сесії селищної ради, а саме: 

- Про приймання майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 
до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» -19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі 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 затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2021 році. 

3. Про прогноз бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Приходько Л.О.-начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

4. Про затвердження договорів та додаткових угод, укладених селищним 
головою від імені селищної ради. 
       5. Про затвердження Положення про порядок списання об’єктів 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади.  

 6. Про затвердження розпорядження селищного голови. 
Доповідає: Магеря І.В. – головний спеціаліст відділу комунальної власності та 
правового забезпечення виконавчого комітету Софіївської селищної ради.   

 7. Про надання згоди на передачу майна до комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 



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

8. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 
старостам старостинських округів. 

9. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-1/VIII 

«Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради та її виконавчих органів». 
Доповідає: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

10. Про співфінасування проєкту «Софіївська громада – зелена зона 
відпочинку». 
Доповідає: Шинкаренко С.І.- начальник відділу проектного менеджменту, 
інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

11. Про приймання майна до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 

Доповідає: Гасанова Н.С.- головний бухгалтер відділу освіти виконавчого 
комітету селищної ради. 

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

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для подальшої передачі в оренду. 

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

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

16. Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу (об’єднання)  земельних ділянок та подальшої 
передачі в оренду. 

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

18. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки з метою викупу у власність. 



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

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

21. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

22. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду. 
23. Про надання згоди на поліпшення умов використання земельної 

ділянки. 
24. Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 

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

25. Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 

не голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   
Результат голосування: 
 «за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2021 році. 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, 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 2021 році кошти інших 
субвенцій з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту 
Дніпропетровському обласному бюджету на співфінансування по об’єкту: 
«Капітальний ремонт бульвару Шевченка в смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області» для Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації в сумі 605 000 гривень.  

Ащаулов О.В. – заступник голови постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, 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. 

Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко 
А.М., Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А., 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 № 1060-14/VIIІ додається. 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 
№114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка ознайомила депутатів із змінами до 
рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік». Дала відповіді на 
запитання депутатів.  
Ащаулов О.В., 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. 

Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко 
А.М., Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А., 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 № 1061-14/VIIІ додається. 

3.СЛУХАЛИ: Про прогноз бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка ознайомила депутатів з прогнозом 
бюджету  Софіївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Дала відповіді на запитання депутатів.  
Ащаулов О.В., 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. 

Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1062-14/VIIІ додається. 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів та додаткових угод, укладених 
селищним головою від імені селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В.- головний спеціаліст відділу комунальної 
власності та правового забезпечення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Конституцією України,  
пп. 43 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
селищна рада вирішила затвердити договори та додаткові угоди, укладені 
селищним головою від імені ради згідно додатку. Ознайомила із змістом 
додатку та проєктом рішення. 
Бондаренко А.М. - голова постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, який 
повідомив про те, що дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії 
і комісія  рекомендує сесії 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1063-14/VIIІ додається. 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок списання 
об’єктів комунальної власності Софіївської селищної територіальної 
громади. 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В., яка повідомила про те, що з метою підсилення 
ефективності управління майном Софіївської селищної  територіальної 



громади та приведення операцій з цим майном у відповідність вимогам 
чинного законодавства, селищна рада вирішила затвердити Положення про 
порядок списання об'єктів комунальної власності Софіївської селищної  
територіальної громади. Ознайомила з додатком до рішення та проєктом 
рішення. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії і комісія  рекомендує сесії 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1064-14/VIIІ додається. 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження селищного голови. 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В., яка повідомила про те, що селищним головою 
Сегедієм П.Ю. видано 01.09.2021№ 121-од розпорядження «Про затвердження 
штатного розпису Комунального некомерційного підприємства «Софіївський 
центр первинної медико- санітарної допомоги». Згідно штатного розпису в 
новій редакції в КНП «Софіївський центр первинної медико- санітарної 
допомоги» затверджено 99.25 штатних одиниці з місячним фондом заробітної 
плати 696438,12 грн.12 коп. Ознайомила з проєктом рішення. 
Магеря І.В. повідомила про те, що дане питання не розглядалося на засіданні 
профільної постійної комісії. Комісія не провела засідання.  
В обговоренні даного питання взяли участь депутати Рященко С.А., Майстат 
Н.П., Овдієнко В.А., Рудніцький О.З., Ащаулов О.В.  
Був запрошений на сесію директор КНП «Софіївський центр первинної 
медико- санітарної допомоги» Березній К.І., який теж взяв участь у 
обговоренні даного питання. 

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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В.,  Заскока О.Л., 
Зубко В.В.,  Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю.,   
Степанюк В.І.,  Шкаран Є.В.,   Ященко Т.В., проти- Рященко С.А., Трофимюк О.М., 
«утрималися»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Кравченко В.І., Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Рудніцький О.З., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   не прийнято. 



7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна до комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території  
виконавчого комітету Софіївської  селищної ради, яка повідомила про те, що 
на підставі звернення Департаменту капітального будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.09.2021 № 
3782/0/174-21, селищна рада  вирішила надати згоду на передачу із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області з 
балансу Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації до комунальної власності територіальної громади 
Софіївської селищної ради: 

- витрат (проектно-кошторисна та технічна документація, капітальні 
інвестиції в основні засоби тощо) введеного в експлуатацію об’єкта 
«Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального 
закладу № 1 «Чайка», за адресою: провул. Больничний, 13, смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування»; 

- витрат (проектно-кошторисна та технічна документація, капітальні 
інвестиції в основні засоби тощо) введеного в експлуатацію об’єкта 
«Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального 
закладу № 3 «Берізка», за адресою: вул. Молодіжна, 7, смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування». 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1065-14/VIIІ додається. 

8.СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування старостам старостинських округів. 
ВИСТУПИЛИ: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 



самоврядування» селищна рада вирішила присвоїти 11 ранг посадової особи 
місцевого самоврядування в межах п’ятої  категорії посад: 

-Дюжнику Анатолію Павловичу, старості Миколаївського 
старостинського округу. 

-  Ліпіній Людмилі Вікторівні, старості Новоюлівського старостинського 
округу. 

- Головченку Михайлу Михайловичу, старості Кам’янського 
старостинського округу. 

Ознайомила з проєктом рішення. 
Ащаулов В.В.- заступник голови  постійної комісії селищної ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1066-14/VIIІ додається. 

9.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 
№5-1/VIII «Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 
ВИСТУПИЛИ: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що з 
метою  вдосконалення роботи виконавчих органів ради, селищна рада 

вирішила ввести до складу  групи «Благоустрій» одну посаду столяра та 
внести зміни до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-1/VIIІ «Про 
затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної ради та 
її виконавчих органів». Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Ащаулов В.В., 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. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1067-14/VIIІ додається. 

10.СЛУХАЛИ: Про співфінасування проєкту «Софіївська громада – зелена 
зона відпочинку». 
ВИСТУПИЛИ: Шинкаренко С.В.-начальник відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  згідно умов конкурсу Програми U-LEAD з Європою «Громада 
дружня до бізнесу», Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 
2018-2028 роки від 10.07.2018 р. № 1899-36/VII  та враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, селищна рада вирішила передбачити кошти у селищному 
бюджеті 2021 року на співфінансування проекту «Софіївcька громада – зелена 
зона відпочинку» у сумі 60,0 тис. грн. 

Ащаулов В.В., 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1068-14/VIIІ додається. 

11.СЛУХАЛИ: Про приймання майна до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Гасанова Н.С.- головний бухгалтер відділу освіти 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що враховуючи 
рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.02.2021 № 53-4/VIII «Про 
деякі питання управління майном, що належить до спільної власності 



територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області» та Наказ 
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 13.05.2021 № 223/0/212-21 «Про приймання та передачу 
шкільних автобусів для перевезення учнів до закладів загальної середньої 
освіти сільських районів області, розташованих у районах та територіальних 
громадах», селищна рада вирішила прийняти зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області з 

субрахунку департаменту освіти і науки  Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади на баланс Софіївського ліцею Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області  майно згідно з додатком. Ознайомила з 
проєктом рішення та додатком до нього. 
Ащаулов В.В., 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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький 
О.З., Рященко С.А., 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 № 1069-14/VIIІ додається. 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.- головний 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. Алексеєнко В.В., Бабкова М.П., Бабкова 
П.І., Бельхіна В.О., Головацької Л.П., Горобець Н.П., Зорілого В.С., Коваленка 
О.О., Лупійчука І.В., Олешкевич Л.І., Онищенка І.В., Романенко К.С., Яценка 
В.Д. з проханням затвердити їм технічну документацію із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І. -голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане 
питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 



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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., 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 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1070-14/VIIІ, 1071-14/VIIІ,  
1072-14/VIIІ,  1073-14/VIIІ,  1074-14/VIIІ,  1075-14/VIIІ,  1076-14/VIIІ,  1077-

14/VIIІ,  1078-14/VIIІ,  1079-14/VIIІ,  1080-14/VIIІ,  1081-14/VIIІ,  1082-14/VIIІ     
додаються. 

Депутат Овдієнко В.А. написав заяву про те, що при розгляді питання «Про 
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
подальшої передачі в оренду» порядку денного 14 сесії в нього виникає 
конфлікт інтересу. 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої передачі в оренду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від представників ТОВ «Злагода» та ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 
та гр. Бойка І.І. з проханням затвердити їм проєкти землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду. Ознайомила з 
проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

В обговоренні питання взяли участь депутати Ащаулов О.В., Кравченко 
В.А., Бондаренко А.М. 

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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.,   Ященко Т.В.,  проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» - Овдієнко В.А.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1083-14/VIIІ,  1084-14/VIIІ,  
1085-14/VIIІ,  1086-14/VIIІ,  1087-14/VIIІ        додаються. 

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



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Білова І.А., Бойко Я.І., Бондарева М.В., Давиденка В.І., 
Демченко Н.В., Неруша В.М., Неруш М.В., Павляка В.С., Пашковської С.П., 
Пльонкіної С.М,, Слиньок В.В., Табацької О.І., Фурман С.О., Хромих К.В., 
Хромих Л.П. з проханням затвердити їм проєкти землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для подальшої передачі у власність. Ознайомила з проєктами 
рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк 
В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.,   Ященко Т.В.,  проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» - Рудніцький О.З.,. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1088-14/VIIІ,  1089-14/VIIІ,  
1090-14/VIIІ,  1091-14/VIIІ,  1092-14/VIIІ,  1093-14/VIIІ,  1094-14/VIIІ,  1095-

14/VIIІ,    1096-14/VIIІ,  1097-14/VIIІ,  1098-14/VIIІ, 1099-14/VIIІ,  1100-14/VIIІ,  
1101-14/VIIІ,    1102-14/VIIІ  додаються. 
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Давиденка В.І., Корж Н.О., Пашковської С.П., 
Пересунько І.Д., Ткаченка В.Г., Ткаченка Д.Г., Фурман С.О. з проханням 
затвердити їм проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд для 
подальшої передачі у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 



Рященко С.А., 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 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1103-14/VIIІ,  1104-14/VIIІ,    
1105-14/VIIІ, 1106-14/VIIІ, 1107-14/VIIІ, 1108-14/VIIІ, 1109-14/VIIІ  
додаються. 
16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу (об’єднання)  земельних ділянок та подальшої 
передачі в оренду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Меркулова В.І.- директора ТОВ «ЕКОКРАЙ» з 
проханням надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо поділу (об’єднання)  земельних ділянок та подальшої передачі в оренду. 
Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1110-14/VIIІ  додається. 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Кульпанової Л.Г., Демченко С.Г., Можечука В.В., 
Левченко С.В., Дзюби Т.А., Запорожець Л.О., Поденежної І.Є., Орєхова С.В., 
Тимошенко О.О., Зварича О.Д., Андрієвського С.О., Андрієвського А.С. з 
проханням надати їм дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі у власність. Ознайомила з 
проєктом рішення. 
 Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 



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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1111-14/VIIІ  додається. 
18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки з метою викупу у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Бойка І.І. з проханням надати йому дозвіл на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою викупу у власність. 
Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1112-14/VIIІ  додається. 
19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Качана В.В. та Коржевич Л.А. з проханням надати їм 
дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 



Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1113-14/VIIІ,  1114-14/VIIІ  
додаються. 
20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Романчука М.Г., Романчука І.М., Романчук Л.І., Плехно 
Д.С., Пожарко Л.П., Нечипорука С.Г., Рибалкіної М.Т., Орєхова А.В., Калояна 
Т.Р., Рябця П.П., Хорунжого О.Д., Голян М.І., Кульпанова С.М., Кульпанова 
М.А., Каспрака М.І., Шевченко С.В., Запорожця В.П., Личманенка Д.О., 
Демченко С.Г., Можечука В.В., Левченко С.В., Рябець С.І., Мажари І.О., 
Круглик А.М., Круглика Ю.В., Чеснокової Н.І., Коржа В.В., Козлової В.М., 
Козлова С.І., Козлової Д.С., Мацак К.В., Осташка Г.В., Байчука О.М., Магері 
І.В., Артюшенко Т.В., Зглавоча О.В., Лисак У.В., Фурман О.С., Дралова П.П., 
Басенко Л.В., Петренко Г.П., Петренка Г.Д., Марченкової Ю.І., Амірханян І.І., 
Амірханяна Е.Г., Тоічкіної Л.Г., Тоічкіна Р.С., Тимошенко О.О., Куляка В.В. з 
проханням надати їм дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. Ознайомила з проєктом рішення. 
 Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1115-14/VIIІ  додається. 
Депутат Овдієнко В.А. написав заяву про те, що при розгляді питання «Про 
надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди» порядку денного 14 сесії в нього 
виникає конфлікт інтересу. 
21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Овдієнка В.А.- директора ТОВ «Злагода» з проханням 
надати йому дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.,   Ященко Т.В.,  проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» - Овдієнко В.А.  . 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1116-14/VIIІ  додається. 
22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Кондратюка С.М. з проханням надати згоду на передачу 
земельної ділянки в суборенду. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1117-14/VIIІ  додається. 
23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на поліпшення умов використання 
земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Кондратюка С.М. з проханням надати згоду на 

поліпшення умов використання земельної ділянки. Ознайомила з проєктом 
рішення.  



Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1118-14/VIIІ  додається. 
24. СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Зуб В.М. з проханням вилучити в неї земельну ділянку 
за її добровільною відмовою. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
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. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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 №1119-14/VIIІ  додається. 

25. Різне. 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів  Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області  до Президента України Володимира Зеленського 
та Прем’єр- міністра України Дениса Шмигаля  щодо підвищення тарифів на 
природний газ, тепло та електроенергію. 

ВИСТУПИВ: Сегедій П.Ю.- селищний голова, який повідомив про те, що 
селищна рада та багато депутатів отримують  численні звернення від своїх 
виборців щодо  зростання цін на енергоносії. Селищною радою підготовлено 
проєкт звернення депутатів  Софіївської селищної ради Дніпропетровської 
області  до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр- 

міністра України Дениса Шмигаля  щодо підвищення тарифів на природний 
газ, тепло та електроенергію. Ознайомив зі змістом звернення та 
запропонував проголосувати за проєкт рішення. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я.,   Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., - Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., 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. Звернення направити в Офіс Президента України та Кабінет 
Міністрів України. Рішення №1120-14/VIIІ  додається. 

 

Селищний голова Сегедій П.Ю. привітав з 40- річчям депутата Бондаренка 
А.М. та вручив квіти імениннику. 

Селищний голова запросив депутатів та членів їх сімей на святкування 
228-ї річниці з дня заснування селища Софіївка та 5-ї річниці створення 
Софіївської селищної територіальної громади. 

Сегедій П.Ю. закликав депутатів сприяти інформуванню населення 
виборчих округів щодо необхідності вакцинації проти COVID-19. Останнім 
часом складається ситуація із збільшенням захворювань на COVID-19. 

Депутат Майстат Н.П. повідомила про те, що в КНП «Софіївський 
ЦПМСД» завезено вакцину американського виробництва. Запросила прийти в 
лікарню і пройти щеплення проти COVID-19. 

Депутат Кравченко В.І. проінформував про те, що гр. Воронежський Д. 
постійно порушує земельне законодавство. Незаконно розорює земельні 
ділянки та не сплачує податки. Воронежського Д. запрошували на засідання 
профільної постійної комісії, але він ігнорує зауваження комісії. Депутат 
закликав депутатів селищної ради підтримати його пропозицію щодо того, 
щоб спеціалістами виконавчого комітету було підготовлено і направлено 
листи: 

- в екологічну інспекцію; 
- в Софіївське відділення поліції; 
- Головне управління поліції Дніпропетровської області; 
-  інспектору за землями сільськогосподарського призначення 

для вирішення питання згідно чинного законодавства. 
Депутат Кравченко В.І. повідомив про те, що в зв’язку з похолоданням 

почастішали випадки незаконного знищення лісосмуг. 
Депутат Трофимюк О.М. повідомила про ситуацію, яка склалася в КП 

«Аптека 100». Сподівається на фінансову підтримку селищної ради та 
депутатів. 

Депутат Поденежна Л.Ю. проінформувала про ситуацію, яка склалася в 
селі Петрове. Це і самозахват земельних ділянок, деякими жителями села, і 
нарікання на працівників РЕМ, які не прибирають зрізане гілля дерев, і 



прибирання території кладовища та території на якій був колись розміщений 
сільський клуб, і забезпечення ДНЗ «Сонечко» паливом. 
 

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

 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 14 сесії селищної ради 
розглянуто. 14 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 14 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 14 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

14 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   

 

 


