
 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                              № 38-од                14 березня 2023 року 

 
 

Про скликання  чергового засідання виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

 
Керуючись пунктами 7, 20 частини 4 статті 42,  статтею 53 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
  

1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради 24 березня 2023 року о 13:00 год. у сесійній   залі Софіївської 
селищної ради за адресою: смт Софіївка, бульвар Шевченка, 19. 

 

2.  Включити до порядку денного наступні питання: 
2.1 Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 

соціальних послуг». 
2.2 Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 

військовослужбовця. 
2.3 Про надання матеріальної допомоги на лікування жителям громади. 

Інформує: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2.4 Про присвоєння адреси. 
2.5 Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

Інформує: Костяннікова С.І.- начальник відділу  містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

2.6 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради від 2.09.2022 № 92. 

2.7 Про організацію освітнього процесу у Кам’янській гімназії за 
змішаною формою. 

 

 

 



Інформує: Мазенко В.А. – начальник Відділу освіти Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

2.8 Про внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2023 рік. 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

2.9 Про взяття на квартирний облік. 
Інформує: Масько А.О. – заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

2.10 Про погодження Акту погодження меж земельної ділянки із 
суміжними землевласниками та землекористувачами Пархеті В.А. та Пархеті 
П.В. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
 

3. Секретарю Софіївської селищної  ради Людмилі НАЗАРЕНКО довести 
до відома членів виконавчого комітету інформацію про проведення чергового 
засідання виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

          Селищний голова                                                                 Петро СЕГЕДІЙ 

 

  


