
ПРОТОКОЛ 

про обговорення питання стратегії розвитку Софіївської об’єднаної територіальної громади. 
 

смт Софіївка                                                                                    02.12.2019 року 

 

Присутні : 14 осіб. 
Голова зборів : Масько А.О., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів селищної ради. 

Секретар зборів : Качан Я.В., спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
Запрошені особи: 
Хоружевський 

Максим Григорович 

Спеціаліст І категорії (системний 
адміністратор) 

Шинкаренко Світлана Володимирівна Провідний спеціаліст з питань економічного 
розвитку та інвестицій 

Масько Антон Олегович Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів селищної 
ради 

Назаренко Людмила Іванівна Секретар Софіївської селищної ради 

Моренко Галина Григорівна Спеціаліст І категорії з питань кадрової 
роботи 

Корж Олена Вікторівна Начальник фінансово – економічного 
відділу – головний бухгалтер, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради 

Костяннікова Світлана Ігорівна Начальник відділу державного архітектурно 
– будівельного контролю, будівництва, 
благоустрою території 

Акастьолова Лілія Петрівна Начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення 

Акастьолова Людмила Михайлівна Начальник центру надання 
адміністративних послуг 

Хваль Юлія Олександрівна Голова молодіжної громадської ради 

Мазенко Валентина Анатоліївна Начальник відділу освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради 

Качан Ірина Миколаївна Начальник відділу розвитку соціальної 
сфери 

Ісаєва Галина Григорівна Начальник відділу культури, туризму, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Кондратюк Сергій Миколайович Приватний підприємець 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Обговорення питання щодо перегляду та актуалізації стратегії розвитку 
Софіївської об’єднаної територіальної громади. 
 

    СЛУХАЛИ:  



Шинкаренко С.В., доповіла про те, що є необхідність проведення актуалізації стратегії 
розвитку Софіївської громади так як деякі проекти необхідно включити, а деякі є не 
актуальними для громади.  

    

     ВИСТУПИЛИ:  

Хоружевський М.Г., запропонував переглянути проекти, визначити актуальні та ті які 
втратили свою необхідність до реалізації. 

Шинкаренко С.В., запропонувала робочій групі запропоновані проекти винести на 
розгляд сесії селищної ради та затвердити стратегію у новій редакції. 

 

        ВИРІШИЛИ:  

     Визначити нові проекти, доповнити їх до стратегії розвитку та винести на затвердження сесії 
селищної ради у новій редакції. 
       ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 14 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

СЛУХАЛИ:  

Ісаєва Г.Г., Качан І.М. презентували проекти, які включити до стратегії розвитку, це культурні 
та соціальні. Створення будинку культури в с Миколаївка. Створення спортивних майданчиків 
в с Миколаївка, с Запорізьке та на території смт Софіївка. 
 

       ВИСТУПИЛИ:  

Мазенко В.А., запропонувала робочій групі з розробки стратегії розвитку винести нову 
редакцію стратегії на розгляд сесії селищної ради. 
        ВИРІШИЛИ:  
     Винести проект нової редакції стратегії розвитку на розгляд сесії селищної ради. 
       ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 14 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

 

                            Голова зборів :                                                        А.О. Масько 

 

                        Секретар зборів :                                                        Я.В. Качан 
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