
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                      21 жовтня 2022 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.-Софіївський селищний голова. 
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу засідання виконкому 
необхідно обрати секретаря  засідання.   

Надійшла пропозиція від Корж. О.В. обрати секретарем  засідання виконавчого 
комітету члена виконкому Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І.. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому Назаренко 
Л.І.. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. ,  Демченко Т.В., Головченко М.М, 
Ліпіна Л.В.,  Акастьолова Л.М.,  Акастьолова Л.П., Ісаєва Г.Г., Дишко Н.В.,  Качан 
І.М., К о с т я н н і к о в а  С . І ,  К о р ж  О . В . ,   Розбицька С.В.,   Лейченко С.А., 
Лебедь В.Ф.,  Корецький П.І. 
ВІДСУТНІ: Дюжник А.П.,   Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  Головацька Ю.О., Климчук 
Р.В., М а з е н к о  В . А . ,  Соляник В.М., Шинкаренко С.В.,    (реєстраційний листок 
додається). 

Сегедій  П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 
сьогоднішнього засідання виконкому. 

Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного питання, 
потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про скликання 
засідання виконавчого комітету, а саме: 

- Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12. 2021 №1314-17/VIII 

«Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
- Про передачу коштів субвенції з селищного бюджету державному бюджету на 

виконання заходів «Комплексної Програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2022-2025 роки». 



- Про затвердження Порядку використання субвенцій з селищного бюджету 
державному бюджету на виконання заходів «Комплексної програми профілактики 
злочинності і правопорушень на 2022-2025 роки» у 2022 році. 

 (Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань до 
проєкту порядку денного  засідання виконавчого коітету) 
Результат голосування: «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

 

Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету селищної 
ради включено такі питання:  

1. Про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року. 

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 
квітня 2022 року №23 « Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної  громади». 

3. Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12. 2021 №1314-17/VIII 

«Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
4. Про внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської селищної 
ради. 

5. Про передачу коштів субвенції з селищного бюджету державному бюджету 
на виконання заходів «Комплексної Програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2022-2025 роки». 

6. Про затвердження Порядку використання субвенцій з селищного бюджету 
державному бюджету на виконання заходів «Комплексної програми профілактики 
злочинності і правопорушень на 2022-2025 роки» у 2022 році. 
Інформує: Корж О.В.- начальник фінансово- економічного відділу, головний 
бухгалтер Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

7. Про видалення зелених насаджень. 
Інформує: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

8. Про коригування тарифів на комунальну послугу з вивезення твердих 
побутових відходів, що надаються Комунальним підприємством «Софіївське». 

9. Про проведення конкурсу на надання житлово- комунальних послуг з 
вивезення побутових відходів на території Софіївської селищної територіальної 
громади. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

10. Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 
соціальних послуг». 

11.  Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
12. Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблих 

військовослужбовців. 
Інформує: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

13. Різне. 



 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року 
№ 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами) та 
рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 лютого 2022 року № 25 “Про 
затвердження плану заходів на 2022 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, 
ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни” виконавчий комітет селищної ради вирішив інформацію про підсумки 
виконання бюджету Софіївської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 
року  взяти до відома. 
Ознайомила з проєктом рішення та звітом. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 101 додається) 
 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12. 2021 №1314-

17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до Конституції 
України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі 
змінами та доповненнями), пунктами 13 та 14 рішення селищної ради від 15 грудня 
2021 року №1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022 рік», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України від 28 
лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг у період воєнного стану» та від 11 березня 2022 
року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану»:                    

- внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 
року № 1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік» (зі змінами та доповненнями) зміни, виклавши його в новій редакції.  
Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-



н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 102 додається) 
 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради 
від 12 квітня 2022 року №23 « Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної  громади». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що враховуючи звернення 
головного розпорядника коштів бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади – Виконавчого комітету селищної ради, проаналізувавши фактичне 
використання за 8 місяців поточного року та для забезпечення освоєння коштів в 
повному обсязі до кінця року внести до рішення виконавчого комітету селищної 
ради від 12 квітня 2022 року № 23 «Про виділення коштів з резервного фонду 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади» (зі змінами та 
доповненнями) зміни, виклавши його в новій редакції. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 103 додається) 
 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що Відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», виконавчий комітет селищної ради 
вирішив погодити в цілому внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 104 додається) 
 

5.СЛУХАЛИ: Про передачу коштів субвенції з селищного бюджету державному 
бюджету на виконання заходів «Комплексної Програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2022-2025 роки». 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В.- начальник фінансово- економічного відділу, головний 
бухгалтер Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, 
що Керуючись  статтею 143 Конституції України, відповідно до статті 93 та пункту  
2.5. статті 101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва,  виконавчий комітет вирішив передати кошти  
субвенції у 2022 році, яка виділяється з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання заходів «Програми профілактики злочинності і правопорушень на 2022 – 



2025 роки» в сумі 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч грн 00 коп.,). 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить проєкт 

рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 105 додається) 
 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенцій з селищного 
бюджету державному бюджету на виконання заходів «Комплексної програми 
профілактики злочинності і правопорушень на 2022-2025 роки» у 2022 році. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись Бюджетним 

кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Порядок використання субвенції з селищного бюджету 

державному бюджету на виконання заходів «Комплексної Програми профілактики 

злочинності і правопорушень на 2022 – 2025 роки». 

2. Затвердити форму Заявки на фінансування  щодо використання 

субвенції з селищного бюджету державному бюджету на виконання заходів 

«Комплексної Програми профілактики злочинності і правопорушень на 2022 – 2025 

роки». 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 106 додається) 
 

7.СЛУХАЛИ: Про видалення зелених насаджень. 
ІНФОРМУЄ: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради, яка повідомила про те, що керуючись законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045  «Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених  пунктах», розглянувши акт 
№ 23  від 06.10.2022 «Про обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню», виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Софіївське»                            
(ЄДРПОУ 37019085): 

1.1. На проведення робіт з видалення: 
- двох берестів, розташованих на греблі біля водойми між вулицями Джерельна та 
Квітнева в смт Софіївка;  



- однієї липи, розташованої на автомобільній стоянці по вулиці Незалежності в смт 
Софіївка без оплати відновної вартості в зв’язку з аварійним та сухостійним станом 
дерев; 

1.2. На проведення робіт з санітарної обрізки: 
- трьох верб, розташованих біля водопровідної насосної станції № 2 по вулиці 

Незалежності в смт Софіївка;  
- одного береста, розташованого на греблі біля водойми між вулицями 

Джерельна та Квітнева в смт Софіївка. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 107 додається) 
 

8.СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на комунальну послугу з вивезення твердих 
побутових відходів, що надаються Комунальним підприємством «Софіївське». 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись Конституцією 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-

комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 
року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами» та 01 червня 2011 року № 869 « Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»,  
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 «Про 
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на 
комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», від 12 вересня 2018 року 
№.239    «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення», розглянувши звернення Комунального підприємства «Софіївське» 
від 04 жовтня 2022 року № 135 щодо коригування тарифів на вивезення твердих 
побутових відходів, з метою організації безпечного поводження з побутовими 
відходами, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 
 

1. Провести коригування та встановити тариф на вивезення твердих побутових 
відходів в смт Софіївка, с. Петрове, с. Запорізьке, у розмірі: 
        а) для населення приватного сектору – 22,00 грн. з ПДВ з одного мешканця; 
        б).для населення багатоквартирних будинків – 20,00 грн. з ПДВ з одного 
мешканця; 
        в) для бюджетних установ – 220,80 грн. з ПДВ за 1 м3 ; 

        г) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 254,77 грн. з ПДВ 
за 1 м3. 

Ознайомив з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -16,  «проти»- немає, «утрималися»-Корж О.В., не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 108 додається) 



 

9.СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на надання житлово- комунальних послуг 
з вивезення побутових відходів на території Софіївської селищної територіальної 
громади. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що       керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 351 Закону України «Про відходи», порядком проведення 
конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затвердженим  
постановою Кабінету Міністрів України  від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання 
послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної 
організації діяльності у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів на 
території Софіївської селищної територіальної громади, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив оголосити конкурс на надання послуг з вивезення побутових 
відходів на території Софіївської селищної територіальної громади. 
Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 109 додається) 
 

10.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 
соціальних послуг». 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями) та від 01.06.2020 № 587 
«Про організацію надання соціальних послуг», враховуючи рекомендації  комісії з 
питань прийняття громадян на обслуговування до Комунального закладу «Центр 
надання соціальних послуг» від 19.10.2022 р.,  рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від 14 грудня 2021 року № 174 «Про затвердження 
переліку категорій отримувачів соціальних послуг за бюджетні кошти», з метою 
організації надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують допомоги у їх подоланні, виконавчий комітет 
вирішив: 

1.  Прийняти на обслуговування до відділення стаціонарного догляду 
Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної 
ради:  

  1.1 на безоплатній основі: 
ЦИГАНКА Анатолія Олексійовича, 25.02.1948 р.н., внутрішньо переміщений з 

м. Соледар Донецької області; 
1.2  на платній основі 

ПАРХОМЕНКА Олександра Степановича, 16.09.1949 р.н., який проживає в смт 
Софіївка, вул. Мальовнича, 61. 



2. Прийняти на обслуговування до відділення соціальних послуг за місцем 
проживання Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради: 

2.1 на безоплатні основі: 
ЧУГАЙ Олександру Пилипівну, 02.04.1930 р.н., яка проживає в с. Миколаївка, 

вул. 30 січня, 21; 
2.2 на платній основі: 
ЯРОША Василя Миколайовича, 04.05.1941 р.н., який проживає: ст. 

Лошкарівка, вул. Шевченка, 7. 
3. Перевести НЕЧЕТАЙЛО Зінаїду Іванівну з платного на безоплатне 

обслуговування в стаціонарному відділенні КЗ «Центр надання соціальних послуг», 
як внутрішньо переміщену особу. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить проєкт 

рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 110 додається) 
 

11.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», на виконання 
заходів  Програми соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 

роки, затвердженої  рішенням  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VIII 

«Про затвердження Програми соціального захисту Софіївської громади на 2021-

2023 роки» (із змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації комісії з питань 
надання допомоги незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у 
складних життєвих обставинах від 20.10.2022 року,  виконавчий комітет селищної 
ради вирішив: 

1. Затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах від  
20  жовтня 2022 року. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування громадянам 

ГОЛУБ  Любові  Петрівні, 30.12.1950 р.н., (РНОКПП 1862604488), яка 
проживає в смт Софіївка, провулок Больничний, 2/9 – 5000,00 грн ; 

НЕВЕДЮКУ Михайлу Івановичу, 24.06.1963 р.н., (РНОКПП 2318520512), 
який проживає  в с. Кам’янка, вул. Набережна, 108, - 5000,00 грн. 

Ознайомила з проєктом рішення.  
Староста Кам’янського старостинського округу Головченко М.М. вніс пропозицію надати гр. 
Неведюку М.І. матеріальну допомогу на лікування на суму 5000,00 (п’ять). Чоловік – 

ліквідатор аварії на ЧАЕС, дуже довго хворіє. Сім’я проживає скромно і не має додаткових 
коштів на лікування крім пенсії. 
Селищний голова попросив членів виконкому підтримати дану пропозицію. 
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету із 
поправкою на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 111 додається) 



 

12.СЛУХАЛИ:  Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблих 
військовослужбовців. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», враховуючи заяву гр. Погорілої Юлії 
Іванівни та Шаповала Миколи Романовича, додані ними документи, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на поховання 
військовослужбовців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях та 
забезпеченні здійснення заходів з відсічі і стримуванні збройної агресії Російської 
Федерації проти України у розмірі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.): 

ПОГОРІЛІЙ Юлії Іванівні, яка проживає в с. Авдотівка, вул. Щаслива, 66 
(РНОКПП 2650607529); 

ШАПОВАЛУ Миколі Романовичу, який проживає в с. Миколаївка, вул. 
Набережна, 129. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить проєкт 

рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 112 додається) 
 

 

 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 


