
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка 13 вересня 2021 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю,- селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Головченко М.М., Демченко Т.В.,  Дюжник 

А.П., Ліпіна Л.В., Дишко Н.В., Масько А.О., Ісаєва Г.Г., Качан І.М., 
Костяннікова С.І., Корж О.В., Мазенко В.А., Розбицька С.В.,  Шинкаренко 

С.В.,  Лейченко С.А., Лебедь В.Ф.  

ВІДСУТНІ:  Акастьолова Л.П., Акастьолова Л.М., Андрух І.І., Бідулько 

Т.В.,  Климчук Р.В., Корецький П.І., Соляник В.М., Хваль Ю.О. 
(реєстраційний листок додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання: 
1. Про надання дозволу Гончаренко Ю.Г. на придбання та продаж 

нерухомого майна. 
2. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі 

Немченко М.П. 
3. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі Тимовці 

О.В. 

Доповідає: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

4. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 



5. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

Доповідає: : Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

6. Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2021 року. 

Доповідає: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

7.  Про клопотання перед Дніпропетровським обласним   Центром з 
охорони історико-культурних цінностей. 

Доповідає: Ісаєва Г.Г.- начальник відділу культури, туризму, молоді та 
спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гончаренко Ю.Г. на придбання та продаж 
нерухомого майна. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Законом України "Про 
органи місцевого самоврядування в Україні", розглянувши заяву від гр. ***, 

*** року народження, яка зареєстрована за адресою: ***, вул. ***, буд. *, про 
надання дозволу на продаж житлового будинку, об'єкту житлової нерухомості, 
та земельної ділянки, що належать її малолітньому синові ***, *** року 
народження, та що розташовані за адресою: ***, вул. ***, буд. * Криворізького 
(Софіївського) району Дніпропетровської області, відповідно до Сімейного 
кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про охорону 
дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей", постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 
"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 
дитини", виходячи з інтересів дитини надати гр. ***,  *** року народження, 
дозвіл на придбання на ім'я малолітнього ***, *** року народження, 
двокімнатної квартири, загальною площею 43.10 кв.м.,  розташованої за 
адресою: ***, пров. ***, буд. *, кв. * Криворізького (Софіївського) району 
Дніпропетровської області, що належить згідно договору дарування ***, *** 

року народження. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 105 

додається). 
2.СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі 
ПІБ. 



ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 35 
Цивільного кодексу України, розглянувши заяву ПІБ., та доданий пакет 
документів, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати повну 
цивільну дієздатність неповнолітній ПІБ, **.2004 р.н., у зв'язку з 
народженням нею дитини ПІБ, **.2021 р.н. Ознайомила з проєктом рішення. 
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 106 

додається). 
3.СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі 
ПІБ. 

ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 35 
Цивільного кодексу України, розглянувши заяву ПІБ, та доданий пакет 
документів, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати повну 
цивільну дієздатність неповнолітній ПІБ, **.2005 р.н., у зв'язку з 
народженням нею дитини ПІБ, **.2021 р.н. Ознайомила з проєктом рішення. 
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 107 

додається). 
4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву             товариства з 
обмеженою відповідальністю «АЙТІ-ІНВЕСТ» № 09/09 від 09.09.2021, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив надати дозвіл товариства з 
обмеженою відповідальністю «АЙТІ-ІНВЕСТ» на проведення земляних робіт 
для прокладання оптоволоконного кабелю в грунт на території Софіївської 
селищної ради з метою підключення до мережі інтернет сіл Братське, 
Володимирівка, Любимівка, Олександро-Білівка, Олексіївка, Широке. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 



проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 108 

додається). 
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених 
пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045  

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених  пунктах», розглянувши звернення завідуючої Комунального 
закладу «Петрівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» загального 
типу Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської 
області, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати дозвіл завідуючій 
КЗ «Петрівський ДНЗ «Сонечко» загального типу Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області на проведення робіт зі спилу 

п’ятнадцяти сухостійних дерев, що розташовані на узбіччі автомобільної 
дороги Т0419 П'ятихатки - Софіївка - Апостолове  Зеленодольськ від знаку 
«Софіївка» до знаку «Петрове» зі сторони Вакулівської територіальної 
громади без оплати відновної вартості в зв’язку з сухостійним станом дерев. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 109 

додається). 
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 року. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу 

селищної ради, яка повідомила про те, які зміни внесено до показників 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2021 

рік. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 110 

додається). 
7.СЛУХАЛИ: Про клопотання перед Дніпропетровським обласним   Центром 



з охорони історико-культурних цінностей. 

ВИСТУПИЛА: Ісаєва Г.Г.- начальник відділу культури, туризму, молоді та 
спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила 
про те, що керуючись п.30 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розділом ІІ ст..21 Закону України «Про 
поховання та похоронну справу», виконавчий комітет селищної ради 
вирішив клопотати перед Дніпропетровським обласним Центром з охорони 
історико-культурних цінностей про надання дозволу на перенесення 
пам’ятного знаку поховання  Міщенка Дем'яна Якимовича (1902-1943) – 

уродженця с. Знаменівка (нині Новомосковський район, Дніпропетровської 
області), рядового, який загинув 5 листопада 1943 року під час боїв за 
звільнення селища Софіївка та був похований на території нині 
зруйнованого банно-прального комбінату (охоронний номер 2196) на 
цивільне кладовище  смт Софіївка. Ознайомила з проєктом рішення. Після 

обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету 

на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -17, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 111 

додається). 
 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 


