
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

смт Софіївка     №          січня 2020 року  

Про взяття зобов’язань стосовно забезпечення фахівців з вищою освітою 
медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей безоплатним 

житлом 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування», «Про 
освіту», відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування 
до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не 
менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. 
№ 417, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 17.05.2019 №Р-303/0/3-19 «Про затвердження Порядку і умов проведення 
конкурсу з відбору претендентів для реалізації права осіб на першочергове 
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням», з метою задоволення потреби у медичних та 
педагогічних кадрах, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

1. Визначити прогнозовану потребу у фахівцях з вищою освітою 
медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей по Софіївській 
селищній раді згідно з додатком. 

2. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради зобов’язується 

забезпечити фахівців, визначених у п.1 цього рішення, безоплатним 
користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених 
норм на строк не менше ніж три роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маська А.О. 
 

 

Селищний голова      П.СЕГЕДІЙ 



 

 

Виконавець: 

спеціаліст І категорії відділу освіти    Ю.С.Пшенична 

 

Погоджено: 

начальник відділу освіти      В.А.Мазенко 

 

начальник відділу  

комунальної власності  

та правового забезпечення      Л. П. Акастьолова 

 

 

секретар селищної ради     Л. І. Назаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

від          № 

 

Потреба 

у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних 
спеціальностей по Софіївській селищній раді 

 

№ 
з/п 

Назва села, 
селища або 

селища 
міського типу 

Повне найменування 
роботодавців 

Ступін
ь 

вищої 
освіти  

Найменування 
спеціальності 
(предметної 

спеціальності, 
спеціалізації) 

Необхід
на 

кількість 
осіб  

1 2 3 4 5 6 

1. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська опорна 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

Магіст
р  

014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)  

1 

2. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська опорна 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

Магіст
р  

014 Середня освіта 
(Математика) з 
додатковою 
предметною 
спеціальністю, 
спеціалізацією            
014 Середня освіта 
(Фізика)  

1 

3. с. Миколаївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської районної 

ради 
Дніпропетровської 

області 

Магіст
р а 

014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) з  
додатковою 
предметною 
спеціальністю, 
спеціалізацією  
014 Середня освіта 
(Інформатика) 

1 



4. с. Миколаївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської районної 

ради 
Дніпропетровської 

області 

Магіст
р 

014 Середня освіта 
(Мова і література 
англійська) 

1 

5. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- офтальмолог 1 

6. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- невропатолог 1 

7. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар акушер- 

гінеколог 

1 

8. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар -нарколог 1 

9. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- ендокринолог 1 

10. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар 
дерматовенеролог 

1 

11. смт Софіївка 
Софіївського 
району 

Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- лаборант 1 

12. смт Софіївка Комунальний заклад Магіст Лікар- терапевт 1 



Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

р 

13. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар-педіатр 1 

 

 


