
ПРОТОКОЛ №1 

про обговорення питання щодо внесення змін до Програми місцевого 
економічного розвитку та плану заходів 

 

смт Софіївка                                                                                    13.01.2021 року 

 

Місце проведення: вул. Шкільна, 19 смт Софіївка, Софіївська селищна рада 

Веде нараду: Шинкаренко С.В., начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації 
Запрошені особи: 
Ліпіна Людмила Вікторівна Староста Новоюлівського старостинського округу 

Корж Олена Вікторівна Начальник фінансово – економічного відділу – 

головний бухгалтер, виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради 

Акастьолова Лілія Петрівна Начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення 

Хоружевський Максим Григорович Головний спеціаліст відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 

Головченко Михайло Михайлович Староста Кам’янського старостинського округу 

Ніщік Інна Миколаївна Спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території 

Дишко Наталя Василівна Начальник відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та 
регулювання земельних відносин 

Савицька Людмила Іванівна Спеціаліст фінансово-економічної служби  

Дюжник Анатолій 

 Павлович 

Староста Миколаївського старостинського округу 

Демченко Тетяна Володимирівна Староста Запорізького старостинського округу 

Кравченко Володимир Ілліч Приватний підприємець (депутат) 

Бондаренко Андрій Миколайович Депутат Софіївської селищної ради 

Рудніцький Олександр Зифирович Депутат Софіївської селищної ради 

Попришко Микола Іванович Депутат Софіївської селищної ради 

Майстат Наталя Павлівна Депутат Софіївської селищної ради 

Рященко Світлана Анатоліївна Депутат Софіївської селищної ради 

Бугай Микола Прокопович Депутат Софіївської селищної ради 

 



 

 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення питання щодо внесення змін до Програми місцевого 
економічного розвитку та плану заходів. 
    СЛУХАЛИ:  

Шинкаренко С.В., запропонувала робочій групі внести зміни до Програми 
місцевого економічного розвитку та плану заходів. Доповнити її новими 
пропозиціями та проектами.  

    ВИСТУПИЛИ:  

Кравченко І.І., запропонував розробити програму підтримки підприємців, які 
працюють на території нашої громади. Провести інвентаризацію земель. 
Створити робочу групу з легалізації робочих місць. 
Рященко С.А., запропонувала впровадження проекту по сортуванню сміття на 
території Софіївської селищної ТГ. 
Попришко М.І., запропонував внести до програми МЕР проект по виробництву 
тротуарної плитки та пілет на базі КП «Софіївське» 

Дюжник М.П., запропонував на території кожного старостату відкрити пункти 
прийому сортованого сміття(запропонувати місцевому бізнесу або КП)  
       ВИРІШИЛИ:  

     На наступне засідання робочої групи кожен член робочої групи готує 

конкретні пропозиції проектів для Програми МЕР.  
Працівникам виконавчого комітету надати членам робочої групи перелік проектів 
по яких виготовлено ПКД та перелік підприємств, які працюють на території 
громади по видах діяльності. 
        

 

 

Керівник робочої групи:                                           С.В. Шинкаренко 

             Секретар:                                                                     І.М. Ніщік 


