
 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                              № 20-од              10 лютого 2023 року 

 

Про  скликання  тридцять другої сесії  
Софіївської селищної ради  

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

скликати  тридцять другу сесію Софіївської селищної ради VIIІ скликання 22 

лютого 2023 року о 13-й годині в залі засідань Софіївської селищної ради    
(смт Софіївка, бульвар Шевченка, 19, другий поверх). 

1. На розгляд сесії внести  питання: 
1.1 Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 

громади за 2022 рік. 
1.2 Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2023 

рік( зі змінами та доповненнями). 
1.3 Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 

надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2023 році. 
Інформує: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

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

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

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

1.7  Про приватизацію комунального майна Софіївської селищної 
територіальної громади. 

1.8  Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 



1.9  Про списання майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

1.10  Про приватизацію групи інвентарних об’єктів комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади. 
Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

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

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

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

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

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

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

1.17 Про зміну ставки орендної плати за земельну ділянку. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

1.18 Різне. 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на НАЗАРЕНКО 

Людмилу Іванівну, секретаря селищної  ради. 
 

 

 

Селищний голова                                                           Петро СЕГЕДІЙ 

 


