УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання 19 сесії селищної ради
смт Софіївка

23 лютого 2022 року
Всього обрано: 26 депутатів
Присутні: 19 депутатів
(список додається).
Пленарне засідання 19 сесії селищної ради відкрив та вів селищний
голова Сегедій П.Ю.
На пленарному засіданні 19 сесії присутні: заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., начальник
Фінансового відділу Софіївської селищної рад Приходько Л.О., начальник
відділу комунальної власності та правового забезпечення Виконавчого
комітету Софіївської селищної ради Акастьолова Л.П., начальник Відділу
культури, туризму, молоді та спорту Виконавчого комітету Софіївської
селищної ради Ісаєва Г.Г., головний спеціаліст відділу контролю за
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання
земельних відносин виконкому селищної ради Ільїна Р.І., керівник
Криворізької східної окружної прокуратури Роман Шелест, директор КП
«ПОКАЗОВЕ» Головченко Н.В., директор КЗ «Софіївська школа мистецтв»
Стецюк Н.В.
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного
засідання 19 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного
засідання.
Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання 19 сесії
Софіївської селищної ради VIII скликання секретаря селищної ради Людмилу
НАЗАРЕНКО. 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..
Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної
ради Назаренко Л.І.
Селищний голова оголошує 19 сесію Софіївської селищної ради
відкритою. (Лунає Державний Гімн України).
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку
денного 19 сесії селищної ради VIIІ скликання.
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про
скликання 19 сесії селищної ради, а саме:
- Про внесення змін до установчих документів ВІДДІДУ КУЛЬТУРИ,
ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СОФІЇВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО
РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
- Про внесення змін до рішення сесії Софіївської селищної ради.
- Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних
актів Софіївської селищної ради на 2022 рік.
- Про внесення змін до рішення сесії №24-2/VIII від 20.11.2020 року «Про
затвердження програми заохочувальних виплат громадянам».
- Про надання згоди на передачу майна з державної 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:
Звіт селищного голови Сегедія П.Ю.
1.
Про
виконання місцевого бюджету Софіївської селищної
територіальної громади за 2021 рік.
2.
Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у
2022 році.
3.
Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021
№ 1314-17/VIІI «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на
2022 рік».
Доповідає: начальник Фінансового відділу Софіївської селищної рад
Приходько Л.О.
4.
Про перереєстрацію транспортних засобів.

5.
Про відмову від здійснення переважного права купівлі.
6.
Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА».
7.
Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної
власності Софіївської селищної територіальної громади.
8.
Про внесення змін до рішення сесії Софіївської селищної ради.
9.
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Софіївської селищної ради на 2022 рік.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового
забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Акастьолова
Л.П.
10.
Про внесення змін до установчих документів ВІДДІДУ
КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Доповідає: начальник Відділу культури, туризму, молоді та спорту
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ісаєва Г.Г.
11.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність.
12.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських
будівель та споруд для подальшої передачі у власність.
13.
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для
подальшої передачі у власність.
14.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.
15.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельної ділянки.
16.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства та передачу її у власність.
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 затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки.
19.
Про розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів.
20.
Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної
власності, які будуть передаватися в оренду шляхом проведення
земельних торгів окремими лотами та проведення земельних торгів у формі
аукціону з продажу права оренди.

21.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах).
22.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби.
23.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для подальшої оренди.
24.
Про внесення змін в рішення сесії.
25.
Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського
призначення для ведення фермерського господарства.
26.
Про внесення змін в договір оренди.
27.
Про укладення договору відшкодування втрат від недоотримання
коштів за фактичне користування земельною ділянкою.
28.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку
поширюються права сервітуту для подальшої оренди.
29.
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для отримання в постійне користування ТОВ
«Оператор ГТС України».
30.
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ільїна Р.І.
31.
Про внесення змін до рішення сесії №24-2/VIII від 20.11.2020 року
«Про затвердження програми заохочувальних виплат громадянам»
Доповідає: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Масько А.О.
32.
Про звіти керівників Комунальних закладів Софіївської
селищної ради.
- Звіт керівника КП «ПОКАЗОВЕ» Головченко Н.В.
- Звіт директора КЗ «Софіївська школа мистецтв» Стецюк Н.В.
34. Різне.
- Інформація керівника Криворізької східної окружної прокуратури
Романа ШЕЛЕСТА про стан законності, заходи щодо її зміцнення, які
вживаються Криворізькою східною окружною прокуратурою.
- про декларування депутатів за 2021 рік.
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.
СЛУХАЛИ: Звіт селищного голови Сегедія П.Ю.
Селищний голова Сегедій П.Ю. прозвітував про свою діяльність та
Софіївської селищної ради за 2021 рік. (текст звіту додається)
УХВАЛИЛИ: Звіт селищного голови взяти до відома.
СЛУХАЛИ: Депутата Софіївської селищної ради VIII скликання
представника фракції партії «СЛУГА НАРОДУ» Поденежну Любов Юріївну,
яка у своєму виступі закликала депутатів всіх груп і фракцій, не залежно від
політичних поглядів та переконань, об’єднатися і працювати на благо громади.
Підтримати ініціативи та зусилля Президента України Володимира
Зеленського, наших Збройних сил України не поступатися національними
інтересами та суверенітетом. Закликала до єдності, консолідації зусиль, щоб
спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну
ситуацію всередині країни. Жителів громади закликала не поширювати
панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на
інформаційно- психологічні атаки. Просить підтримати загони територіальної
оборони, максимально сприяти їхній розбудові.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення. Виступ - звернення взяти до відома.
1.СЛУХАЛИ: Про виконання місцевого бюджету Софіївської селищної
територіальної громади за 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської
селищної ради, яка прозвітувала про виконання місцевого бюджету
Софіївської селищної територіальної громади за 2021 рік. Керуючись Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного
Кодексу України, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна
рада вирішила взяти до відома інформацію про виконання місцевого бюджету
Софіївської селищної територіальної громади за 2021 рік (без урахування
кредитування) згідно з додатком по доходах у сумі 149 018 527 грн. і по
видатках у сумі 141 528 320 грн., у тому числі:
- загальний фонд місцевого бюджету Софіївської селищної
територіальної громади по доходах з урахуванням сум, одержаних з
державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 143 332 612 грн. і по
видатках з урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 124 203
130 грн.;

- спеціальний фонд місцевого бюджету Софіївської селищної
територіальної громади по доходах у сумі 5 685 915 грн. і по видатках у сумі
17 325 190 грн.
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього.
Лимарь Н.О.- голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва, яка повідомила 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1414-19/VIIІ додається.
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у
2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., 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 2022 році
кошти інших субвенцій з місцевого бюджету із бюджету Софіївської селищної
територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту обласному
бюджету Дніпропетровської області на забезпечення поповнення
регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій для Управління цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації в сумі 26 696 гривень.
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього.
Лимарь Н.О., яка повідомила 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.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1415-19/VIIІ додається.
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021
№ 1314-17/VIІI «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на
2022 рік».
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до
Конституції України, керуючись статтями 14 та 72 Бюджетного кодексу
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
Державний бюджет України на 2022 рік» та враховуючи висновки постійної
комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна
рада вирішила затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 22
грудня 2021 року № 195 «Про внесення змін до рішення селищної ради від
15.12.2021 №1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної
громади на 2022 рік»
Внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року
№ 1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на
2022 рік» такі зміни:
Пункт 1 викласти у новій редакції. Ознайомила з проєктом рішення та
додатками до нього.
Лимарь Н.О., яка повідомила 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Василик С.М., Заскока

О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С., Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Степанюк В.І.,
Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- Рященко С.А., «утрималися»- Бондаренко
А.М., Бугайчук Р.Я., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1416-19/VIIІ додається.
4.СЛУХАЛИ: Про перереєстрацію транспортних засобів.
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності
та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради,
яка повідомила про те, що керуючись Конституцією України, ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком

державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 (зі змінами),
селищна рада вирішила здійснити перереєстрацію транспортних засобів у
сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, які закріплені за
старостинськими округами. Ознайомила з 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. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1417-19/VIIІ додається.
5.СЛУХАЛИ: Про відмову від здійснення переважного права купівлі.
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись
Конституцією України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 362 Цивільного кодексу України, враховуючи
лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 16.02.2022 № 193/17/92, селищна рада
вирішила відмовитися від переважного права купівлі об’єкта нерухомого
майна – 3/20 частки будівлі готелю «Колос», нежитлове приміщення
(відділення Банку) загальною площею 118,8 м2, що розташоване за адресою:
вулиця Карпенка,
буд. 5, смт Софіївка, Дніпропетровська область, яке
належить Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль».
Ознайомила з проєктом рішення.
Бондаренко А.М., 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- Попришко М.І.., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1418-19/VIIІ додається.
6.СЛУХАЛИ:
Про
внесення
змін до
установчих
документів
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА».
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», селищна рада вирішила:
1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"СОФІЇВСЬКА
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА
ШКОЛА"
СОФІЇВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО
РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 35213991)
2. Змінити місцезнаходження Софіївської дитячо-юнацької спортивної
школи Софіївської селищної ради Дніпропетровської області.
3. Змінити основний вид економічної діяльності Софіївської дитячоюнацької спортивної школи.
4. Затвердити Статут Софіївської дитячо-юнацької спортивної школи.
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього.
Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1419-19/VIIІ додається.
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна з державної до
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади.
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», селищна рада вирішила
надати згоду на безоплатну передачу з державної власності до комунальної
власності Софіївської селищної територіальної громади майна:
- нежитлової будівлі загальною площею 2011,6 кв.м. (реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1434386012252) та гаражів для автомобілів
загальною площею 251,8 кв.м., що знаходяться за адресою: вулиця
Незалежності (вулиця Жовтнева), будинок 58, селище міського типу Софіївка,

Криворізький (Софіївський) район, Дніпропетровська область, розташованих
на земельній ділянці кадастровий номер 1225255100:04:001:0481;
- нежитлової будівлі загальною площею 1078,2 кв.м. (реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1424968712252) та гаражу площею 167,0
кв.м., що знаходяться за адресою: вулиця Шкільна (бульвар Шевченка),
будинок 7, селище міського типу Софіївка, Криворізький (Софіївський) район,
Дніпропетровська область, розташованих на земельній ділянці кадастровий
номер 1225255100:04:001:0704.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1420-19/VIIІ додається.
8.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення сесії Софіївської селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою
дотримання державної регуляторної політики та планування регуляторної
діяльності, селищна рада вирішила внести зміни до пункту 2 рішення
Софіївської селищної ради від 03.10. 2018 № 2057-38/VII «Про затвердження
Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів Софіївської селищної
ради» виклавши його в новій редакції:
« 2. Визначити постійну комісію з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту відповідальною комісією за
підготовку та попередній розгляд регуляторних актів Софіївської
селищної ради»
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1421-19/VIIІ додається.
9.СЛУХАЛИ:Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Софіївської селищної ради на 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що з метою
дотримання державної регуляторної політики та планування регуляторної

діяльності, відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею
25, пунктом 7 частини першої статті 26, пунктом 181 частини четвертої статті
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних
актів Софіївською селищною радою на 2022 рік.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1422-19/VIIІ додається.
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів ВІДДІДУ
КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури, туризму, молоді та
спорту Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про
те, що Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про культуру»
селищна рада вирішила змінити назву юридичної особи ВІДДІЛ
КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ
ТА
СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 41809491) на ВІДДІЛ
КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
скорочене найменування: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Змінити місце знаходження ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: вулиця Шкільна, будинок 19, селище
міського типу Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область, 53100,
Україна на: бульвар Шевченка, будинок 19, селище міського типу Софіївка,
Криворізький район, Дніпропетровська область, 53100, Україна.
Затвердити Положення ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції (додається).
Заскока О.Л.- голова постійної комісії гуманітарних питань, 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1423-19/VIIІ додається.
11.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. Бровенко Т.В., Васильченка М.О.,
Дектеренка В.Г., Зигало Н.О., Кирноса В.Г., Кошеленка М.М., Личманенка
С.О., Малаховської І.Б., Мануйленка С.А., Піліпейка М.Г., Секіріної В.І.,
Соболя А.І., Цибульки О.О., Чичканенка Г.В. та Чичканенко Т.А. з проханням
затвердити їм технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі та передачу її у власність.
Ащаулов О.В. – заступник голови 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Рященко С.А.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1424-19/VIIІ, 1425-19/VIIІ
1426-19/VIIІ, 1427-19/VIIІ, 1428-19/VIIІ, 1429-19/VIIІ, 1430-19/VIIІ, 143119/VIIІ, 1432-19/VIIІ, 1433-19/VIIІ, 1434-19/VIIІ, 1435-19/VIIІ, 1436-19/VIIІ,
1437-19/VIIІ додаються.
12. 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. Запорожця В.І., Кирноса О.В., Нечепоренко Н.Д.,

Осипова С.В., Пампухи Ю.О. з проханням затвердити їм проєкти землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку,
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Рященко С.А.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1438-19/VIIІ, 1439-19/VIIІ,
1440-19/VIIІ, 1441-19/VIIІ, 1442-19/VIIІ додаються.
13.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. Головко Н.М., Головка С.М., Головка С.С., Головко
Ю.С., Дорожона О.В., Личманенка С.О., Лопухова Є.Ю., Лопухової А.С.,
Філіпьєвої Л.О., Харламова М.С., Чирви П.В. з проханням затвердити їм
проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства для подальшої передачі у власність.
Ознайомила з проєктами рішень.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Рященко С.А.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1443-19/VIIІ, 144419/VIIІ, 1445-19/VIIІ, 1446-19/VIIІ, 1447-19/VIIІ, 1448-19/VIIІ, 1449-19/VIIІ,
1450-19/VIIІ, 1451-19/VIIІ, 1452-19/VIIІ, 1453-19/VIIІ додаються.
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення садівництва.

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшла заява від гр. Романенко Т.М. з проханням затвердити їй проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1454-19/VIIІ додається.
15.СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має намір
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки. Ознайомила з проєктом рішення.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1455-19/VIIІ додається.
16.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. Гладуш Т.А., Кондратенка О.В., Пугачової О.В.,
Кульпанової Г.Д., Дворніка С.В., Собчука О.А., Чеботарьова В.Ю.,
Кондратюка М.В., Башева А.С., Діброви О.А., Плехно Д.С., Крамара Р.П. 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.

Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1456-19/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
надійшла заява від гр. Гладуш Н.І. з проханням надати їй 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.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1457-19/VIIІ додається.
18.СЛУХАЛИ: Про розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має намір
розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок комунальної власності в межах населених пунктів. Ознайомила з
проєктами рішень.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1458-19/VIIІ, 145919/VIIІ, 1460-19/VIIІ, 1461-19/VIIІ, 1462-19/VIIІ, 1463-19/VIIІ додаються.
19.СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшла заява від гр. Марченко О.М. з проханням затвердити їй проєкт
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки.
Ознайомила з проєктом рішення.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1464-19/VIIІ додається.
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної
власності, які будуть передаватися в оренду шляхом проведення
земельних торгів окремими лотами та проведення земельних торгів у формі
аукціону з продажу права оренди.
Розгляд даного питання порядку денного 19 сесії перенесено на чергову
сесію. Рішення не приймається.
21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах).
Розгляд даного питання порядку денного 19 сесії перенесено на чергову
сесію. Рішення не приймається.
22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 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. Мандзюка М.Т. з проханням надати йому дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
сінокосіння та випасання худоби. Ознайомила з проєктами рішень.

Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1465-19/VIIІ, 1466-19/VIIІ
додаються.
23.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшли заяви від гр. Демченка В.Й., керівника СФГ «Славутич» Ткаченка
В.Г., голови ФГ «Калаус Агро» Левченка А.І., голови ФГ «ЛАЙТМ» Ащаулова
В.В. з проханням надати їм дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. Ознайомила з проєктами
рішень.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1467-19/VIIІ, 146819/VIIІ, 1469-19/VIIІ, 1470-19/VIIІ додаються.
24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сесії.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має намір
внести зміни у рішення сесії від 10 липня 2019 р.№2509-48/VII та від 26 червня
2019р. № 2467-47/VII. Ознайомила з проєктами рішень.
Ащаулов О.В., 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.

Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1471-19/VIIІ, 1472-19/VIIІ
додаються.
25.СЛУХАЛИ:Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського
призначення для ведення фермерського господарства.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшла заява від голови ФГ «Калаус Агро» Левченка А.І. з проханням
внести зміни в рішення селищної ради №1042-12/VIII. Ознайомила з проєктом
рішення.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,

Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Попришко М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В.
«проти»- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №1473-19/VIIІ додається.
26.СЛУХАЛИ:Про внесення змін в договір оренди.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшли заяви від гр. Левченка Д.Л. з проханням внести зміни у договори
оренди землі №44/ДО-21 від 19.03.2021 та №59/ДО-21 від 30.03.2021.
Ознайомила з проєктами рішень.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,

Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» -Попришко М.І..

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1474-19/VIIІ, 1475-19/VIIІ
додаються.
27.СЛУХАЛИ:Про укладення договору відшкодування втрат від
недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшли заяви від гр. Тарасенка О.І.- керівника СФГ «Зірка- плюс» та
Левченка А.І.- голови ФГ «Калаус Агро» з проханням укласти з ними договори
відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне користування
земельною ділянкою. Ознайомила з проєктами рішень.
Ащаулов О.В., 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.
Після обговорення 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Попришко М.І.

УХВАЛИЛИ: рішення
селищної ради прийняти у запропонованій у
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1476-19/VIIІ, 1477-19/VIIІ
додаються.
28.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку
поширюються права сервітуту для подальшої оренди.
Розгляд даного питання порядку денного 19 сесії перенесено на чергову
сесію. Рішення не приймається.
29.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для отримання в постійне користування ТОВ
«Оператор ГТС України».
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду
надійшла заява від уповноваженої особи ТОВ Оператор ГТС України» гр.
Зайчикова О.В. з проханням надати їм дозвіл на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в постійне
користування. Ознайомила з проєктом рішення.
Ащаулов О.В., 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.
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.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Попришко М.І.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1478-19/VIIІ додається.
30.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має намір
затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Ознайомила з проєктом рішення.
Ащаулов О.В., 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Попришко М.І...

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1479-19/VIIІ додається.
31.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення сесії №24-2/VIII від 20.11.2020
року «Про затвердження програми заохочувальних виплат громадянам».
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О.-заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що з метою заохочувальних
виплат громадянам, які виявили бажання проходити військову службу за
контрактом, селищна рада вирішила:
1.Пункт 3 програми заохочувальних виплат громадянам Софіївської
селищної об’єднаної територіальної громади, направлених Софіївським
районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки,
які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на 2021 –
2025 роки викласти у такій редакції:
- виконання програми досягається шляхом виплати одноразової
грошової допомоги у сумі 5,0 тис. грн. кожному жителю Софіївської селищної
територіальної громади, при укладанні першого контракту, який виявив
бажання та направлений Софіївським районним територіальним центром
комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби

за контрактом у Збройних Силах України або тим громадянам які ще не
отримували дану виплату.
Лимарь Н.О., яка повідомила 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.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С.,
Назаренко Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,
Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Попришко М.І.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1480-19/VIIІ додається.
32.СЛУХАЛИ:Про роботу директора Комунального закладу «Софіївська
школа мистецтв» за 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: Стецюк Н.В.- директор Комунального закладу «Софіївська
школа мистецтв», яка прозвітувала перед депутатами про роботу закладу за
2021 рік. (текст звіту додається)
Після обговорення селищний голова Сегедій П.Ю. ознайомив з проєктом
рішення.
Питання ставиться на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С., Назаренко
Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Попришко
М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Заскока О.Л.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1481-19/VIIІ додається.
33.СЛУХАЛИ: Про роботу директора Комунального підприємства
«ПОКАЗОВЕ» за 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: Головченко Н.В.- директор Комунального підприємства
«ПОКАЗОВЕ» яка прозвітувала перед депутатами про роботу підприємства
за 2021 рік. (текст звіту додається)
Після обговорення селищний голова Сегедій П.Ю. ознайомив з проєктом
рішення.
Питання ставиться на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В., Бондаренко А.М.,
Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Зубко В.В., Лимарь Н.О., Левченко С.С., Назаренко
Л.І., Назаренко В.А., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю., Попришко
М.І., Рященко С.А., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Ященко Т.В. «проти»- немає,
«утрималися»- немає., «не голосували» - Заскока О.Л.

УХВАЛИЛИ: рішення селищної ради прийняти у запропонованій у проєкті
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1482-19/VIIІ додається.

34. Різне.
СЛУХАЛИ: Інформацію керівника Криворізької східної окружної
прокуратури Романа ШЕЛЕСТА про стан законності, заходи щодо її
зміцнення, які вживаються Криворізькою східною окружною прокуратурою.
ВИСТУПИВ: ШЕЛЕСТ Роман Миколайович, який проінформував про
діяльність Криворізької східної прокуратури за 12 місяців 2021 року,
відповідно до покладених на прокуратуру функцій. (текст інформації
додається)
УХВАЛИЛИ: Інформацію керівника Криворізької східної окружної
прокуратури Романа ШЕЛЕСТА взяти до відома.
СЛУХАЛИ: головного спеціаліста з питань кадрової роботи Виконавчого
комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г., яка довела до відома
депутатів інформацію щодо змін в процесі декларування.
Зокрема Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
підготувало оновлену редакцію роз’яснень у формі посібника на сайті НАЗК,
що охоплює понад 200 найпоширеніших питань.
У роз’ясненнях можна знайти відповіді як на традиційні питання про те,
як правильно декларувати спадщину, так і на ті, які почали виникати в
декларантів лише минулого року: наприклад, чи потрібно декларувати
«ковідну тисячу».
У роз’ясненнях з’явилися відповіді на нові питання, що найчастіше
надходять до НАЗК від декларантів. Зокрема, як дізнатися назву вашої
територіальної громади для заповнення адресних блоків, як декларувати
майно, яке ви взяли в лізинг, чи потрібно декларувати аліменти, та інші.
З 1 грудня запрацювала нова форма декларації. У роз’ясненнях ви
можете знайти як заповнювати змінені чи нові блоки, що з’явилися у формі.
Наприклад, НАЗК розповідає, як правильно заповнити блок «Для
ідентифікації за межами України», де потрібно буде декларувати документи
для посвідчення особи за кордоном. Для того, щоб ознайомитися з новими
блоками та правилами їх заповнення, ви також можете скористатися Порядком
заповнення декларації на сайті НАЗК.
За роз’ясненнями НАЗК заповнювати декларацію потрібно на сайті
НАЗК, використовуючи браузер Google Ghrome на технічних пристроях
оснащених Windows 10. При заповненні декларації не слід відкривати два і
більше діалогових вікна на сайті НАЗК, оскільки при відкритті другого
автоматично втрачаються всі заповненні дані в попередній форм декларації.
В оновленій формі декларації зявилися інтегровані довідники.
В оновленій формі декларації змінились види декларацій, а саме щорічна
декларація поділяється на 2 форми:
-продовжую виконувати функції держави або органу місцевого
самоврядування;

я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого
самоврядування (після звільнення).
Адресні блоки у декларації (місцезнаходження об’єктів декларування)
змінені через адміністративну реформу і зміну територіального устрою
України.
Назву територіальної громади можна дізнатись на сайті
https://atu.decentralization.gov.ua.
З метою ідентифікації особи використовуємо паспорт, свідоцтво про
народження. При наявності унікального номеру запису в Єдиному
демографічному реєстрі він вказується обовязково.
Серія та номер українського паспорту вноситься кирилицею без пробілу
після серії документа.
Позначка про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави /
права на постійне проживання на території іноземної держави у розділі 2.1
обов’язкова.
Відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання зазначаються
станом на кінець звітного періоду, а для адреси для листування – на дату
подання декларації (абз. 16 п.п. 2 п. 2 розділу IV Порядку № 449/21).
Якщо зареєстроване та місце фактичного проживання суб’єкта
декларування на кінець звітного періоду збігаються, після заповнення
відомостей про зареєстроване місце проживання необхідно обрати позначку
«Збігається
з
місцем
фактичного
проживання».
Коли адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання не
збігаються, слід зазначити окремо відомості про зареєстроване місце
проживання та заповнити блоки полів «Місце фактичного проживання або
поштова адреса, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може
бути надіслано кореспонденцію». При цьому додатково обрати такі позначки:
• «це адреса місця фактичного проживання» – у разі, якщо вказана
адреса є адресою місця фактичного проживання;
• «це адреса для листування» – у разі, якщо вказана адреса є адресою для
листування з Національним агентством, при цьому не є адресою місця
фактичного проживання.
Якщо адреса місця фактичного проживання збігається з адресою для
листування з Національним агентством, рекомендується обрати позначку «це
адреса місця фактичного проживання». Додатково обирати позначку «це
адреса для листування» не потрібно.
Під час заповнення розділу 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування»
декларації суб’єкту декларування необхідно обрати один з типів посад, яку він
обіймає, а саме: посада державної служби, посада в органах місцевого
самоврядування, посадова особа юридичної особи публічного права,
дипломатична
посада,
політична
посада.
Категорії посад державної служби визначено у ст. 6 Закону України «Про
державну службу».

Категорії посад в органах місцевого самоврядування визначено у ст. 6
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
У разі коли посада, яку обіймає суб’єкт декларування, не належить до
жодного з наведених у переліку типів посад (наприклад, поліцейські, військові
посадові особи Збройних Сил України, судді тощо), у полях «Тип посади» та
«Категорія посади» слід обрати позначку «Не застосовується».
Зокрема, це стосується народних депутатів України, депутатів місцевих
рад, оскільки вони хоч формально і підпадають під зазначені вище ознаки,
однак не є посадовими особами, а натомість наділені представницькими
функціями і володіють представницьким мандатом.
У декларації зазначаються, зокрема, відомості про місце роботи
(проходження служби) суб’єкта декларування, займану ним посаду (п. 1 ч. 1
ст. 46 Закону), а також про посаду чи роботу, що виконується або
виконувалася суб’єктом декларування за сумісництвом у звітному періоді (п.
11 ч. 1 ст. 46 Закону).
Якщо одна з посад, які займає особа, передбачає зайняття відповідального
та особливо відповідального становища або належить до посад, пов’язаних з
високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, то у розділі 2.1
«Інформація про суб’єкта декларування» декларації вказується саме така
посада.
Якщо жодна з посад, які обіймає особа, не передбачає зайняття
відповідального та особливо відповідального становища і не належить до
посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, то в
розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» декларації вказується та
посада, яка є основним місцем роботи суб’єкта декларування, у дужках
зазначається інша займана посада. Посада за сумісництвом також вказується у
розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації.
Якщо лише одна з посад, які обіймає особа, передбачає здійснення
діяльності (це стосується, наприклад, членів наглядових рад державних чи
комунальних підприємств, депутатів місцевих рад, які не працюють у раді на
постійній основі), то у декларації слід вказати ту посаду, у зв’язку з якою
виник обов’язок подати декларацію.
Одним з проблемних питань, з яким декларанти звертаються за
розясненнями є питання щодо декларування «ковідної» тисячі та сум
отриманої субсидії та соціальних виплат.
Програма «єПідтримка» передбачає можливість отримання
українцями, які пройшли повний курс вакцинації від гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, 1000 грн на
придбання у безготівковій формі послуг виключно у сферах культури,
фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень
залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок. При

цьому перерахунок таких коштів зі спеціального поточного рахунка на інші
рахунки, зняття готівки зі спеціального поточного рахунка забороняється. У
разі невикористання (використання не в повному обсязі) протягом чотирьох
місяців з дати зарахування допомоги невикористані кошти повертаються до
загального фонду державного бюджету (Порядок надання допомоги в рамках
Програми «єПідтримка», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 09.12.2021 № 1272).
Соціальні виплати вважаються доходом і відображаються в декларації
лише в разі їх монетизації (див. відповідь на запитання 133 цих Роз’яснень).
Оскільки кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка», будуть
надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на
спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, а в разі
невикористання (використання не в повному обсязі) протягом визначеного
строку повертатимуться до державного бюджету, такі кошти не є доходом для
цілей декларування.
Проте ще раз наголошую, що декларант несе персональну
відповідальність за :
порушення строку подання декларації;
завідомо недостовірні відомості в декларації;
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного
рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому
стані.
УХВАЛИЛИ: Інформацію Моренко Г.Г. взяти до відома.
Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному
питанню порядку денного.
Всі питання порядку денного пленарного засідання 19 сесії селищної ради
розглянуто. 19 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн
України).
Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 19 сесії селищної ради.
Селищний голова, голова
пленарного засідання 19
сесії
Секретар селищної ради,
секретар пленарного засідання
19 сесії
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