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смт Софіївка № 70 - од 24 травня 2021 р 

 

 

Про дослідження громадської думки щодо якості надання освітніх послуг, послуг з 
водопостачання та поводження з відходами на території Софіївської селищної 

територіальної громади 

 
 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

вивчення громадської думки щодо якості надання освітніх послуг, послуг водопостачання 
та поводження з відходами на території Софіївської селищної територіальної громади: 

1. Начальника відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 
Шинкаренко С.В.: 
1.1. Організувати з 24  травня 2021 по 28 травня 2021 опитування громадян щодо якості 

надання освітніх послуг, послуг водопостачання та поводження з відходами на 
території Софіївської селищної територіальної громади. При проведенні опитування 

використовувати електронну систему опитувань DOBRE. Pytannya. 

1.2. Надати доступ до електронної системи DOBRE. Pytannya. для проведення опитування 
особам згідно додатку. 

1.3. Аналіз результатів опитування підготувати та подати на розгляд виконавчого 

комітету Софіївської селищної ради у червні 2021 року. 

2. Головному спеціалісту відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової 
трансформації Хоружевському М.Г.: 
2.1. Забезпечити доступ осіб, задіяних в організації та проведенні опитування, до 

електронної системи опитувань DOBRE. Pytannya у обсязі, згідно із їх 

функціональними обов’язками. 
2.2. Розмістити на офіційному сайті Софіївської селищної ради інформацію про хід та 

результати опитування. 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного голови 

Маська А.О. 
 

 

 

Селищний голова                                                         Сегедій П.Ю. 
  

 

 

 

 



 

Додаток  
до розпорядження Голови 

Софіївської селищної ради 

№ 70 - од від 24.05.2021 р 

 

Склад осіб, які беруть участь у проведенні опитування щодо якості надання освітніх 
послуг, послуг водопостачання та поводження з відходами на території Софіївської селищної 

територіальної громади 

 
№ ПІБ місце роботи Функції 
1 Шинкаренко 

Світлана 
Володимирівна 

Виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради 

інтерв’юер 

2 Хоружевський 

Максим Григорович 

Виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради 

інтерв’юер 

3 Соляник Вікторія 
Миколаївна 

КЗ «Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІ ст.»  інтерв’юер 

4 Лазаренко Андрій 
Олегович 

КЗ «Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІ ст.»  інтерв’юер 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                      Л.І. Назаренко 

 


