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смт Софіївка                                                               21 квітня 2021 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 20 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  7 сесії селищної ради відкрив та вів селищний голова 

Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 7 сесії присутні: начальник фінансового відділу 
селищної ради Приходько Л.О., начальник відділу -головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконкому селищної ради Костяннікова С.І., головний спеціаліст відділу 

комунальної власності та правового забезпечення виконкому селищної ради  
Магеря І.В., головний спеціаліст  з кадрових питань виконкому селищної ради 
Моренко Г.Г., головний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних відносин 
Ільїна Р.І., староста Новоюлівського старостинського округу Ліпіна Л.В., гр. 
Шинкаренко Є. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 7 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 



Результат голосування: «за» -19   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  7 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 7 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду яких виникла після підписання розпорядження про 
скликання 7 сесії селищної ради, а саме: 

- Про придбання у комунальну власність Софіївської селищної ради 
будівлі. 

- Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що 
застосовується при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок 
коштів Софіївського селищного бюджету. 

- Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 №501/VIII 

«Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 

- Про внесення змін у договір про встановлення особистого строкового 
сервітуту №085 від 13.04.2017р. 

- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок членам фермерського господарства 
«ЯСОН РУНО» з подальшою передачею у власність для ведення 
фермерського господарства.  

 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 

до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» -20   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 

надаватимуться з Софіївського селищного бюджету у 2021 році. 
2. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-

3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
Доповідає: начальник фінансового відділу селищної ради Приходько Л.О. 

3. Про деякі питання оренди майна. 



4. Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 

5. Про передачу майна Софіївської селищної ради. 

6. Про ліквідацію Комунального підприємства «ЛІДЕР». 

Доповідає: головний спеціаліст відділу комунальної власності та правового 
забезпечення виконавчого комітету селищної ради Магеря І.В.. 

7. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 20.11.2020 
№22-2/VIII «Про затвердження Регламенту Софіївської селищної ради VIII 

скликання» 

Доповідає: депутат селищної ради, член постійної комісії  з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Майстат 
Наталя Павлівна. 

8. Про  прийняття майна до комунальної власності Софіївської селищної 
ради. 

9. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що 
застосовується при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок 
коштів Софіївського селищного бюджету. 
Доповідає: начальник відділу-головний архітектор відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території виконкому селищної ради 
Костяннікова С.І. 

10.  Про втрату чинності та скасування рішень Софіївської селищної ради. 

11. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-1/VIII 

«Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради та її виконавчих органів». 

Доповідає: головний спеціаліст  з кадрових питань виконкому селищної ради 
Моренко Г.Г. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. 



14. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

15. Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
з комунальної власності в державну власність. 

16. Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
з державної власності в комунальну власність. 

17. Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаражу для подальшої передачі у 
власність. 

18. Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для подальшої передачі у власність. 

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

21. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

22. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. 

23. Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу (об’єднання) меж земельних ділянок та подальшої 
передачі в оренду. 

24. Про зміну виду використання земельної ділянки. 

25. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі Комунального 
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Софіївської селищної ради для подальшого отримання в 
постійне користування. 

26. Про вилучення земельної ділянки. 



27. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачу її у власність. 

28.  Про внесення змін у договір про встановлення особистого строкового 
сервітуту №085 від 13.04.2017р. 

29. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок членам фермерського господарства «ЯСОН 
РУНО» з подальшою передачею у власність для ведення фермерського 
господарства.  

Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних відносин 
Ільїна Р.І. 

30. Про придбання у комунальну власність Софіївської селищної ради 
будівлі. 

Доповідає: депутат Софіївської селищної ради, член постійної комісії з 
гуманітарних питань Зубко Віра Василівна. 

31. Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» -20,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   
Результат голосування: 
 «за» -19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, 
що надаватимуться з Софіївського селищного бюджету у 2021 році. 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу селищної 
ради, яка ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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: 

1. Передати у 2021 році кошти інших субвенцій з місцевого бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту Дніпропетровському обласному бюджету 



на придбання шкільних автобусів для департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації в сумі 197 360 гривень.  

Бугайчук Р.Я.-   член постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, 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. 

Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 509-7/VIIІ додається. 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 
№114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка ознайомила депутатів із змінами, які 
необхідно внести до рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-3/VIII 

«Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2021 рік». Дала відповіді на запитання депутатів. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії та поцікавився чому на розгляд сесії не винесено 
питання щодо придбання 1 кисневого конденсатора для КНП «Софіївський 
ЦПМСД», про що керівник закладу просив в листі до селищної ради від 
18.04.2021 №150. 
На його запитання дав відповідь селищний голова.  

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. 

Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 



 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 510-7/VIIІ додається. 

3.СЛУХАЛИ: Про деякі питання оренди майна. 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В.- головний спеціаліст відділу комунальної 
власності та правового забезпечення виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись  законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» «Про оренду державного та комунального майна», 
Господарським та Цивільним кодексами України, постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020. № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», враховуючи п. 5.2. статуту Комунального  
підприємства «Софіївське», з метою раціонального, економного та 
ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання 
правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 
оренду майна, що перебуває в комунальній власності, селищна рада має намір 
внести зміни до рішенні Софіївської селищної ради від  19.08.2020 № 3461-

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна» виклавши додаток 4 в новій редакції згідно додатку 1 до 
цього рішення. 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 комісіїі 
комісія  рекомендує сесії розглянути дане питання на пленарному засіданні 
ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Депутат Бугай М.П. поцікавився: з якій пропорції буде розподілятися орендна 
плата за землю? 

Відповідь депутату надала Магеря І.В. 
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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 511-7/VIIІ додається. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної ради. 



ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В., яка повідомила про те, що Керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, селищна рада 

вирішила затвердити: 

1.1. Перелік комунальних підприємств та закладів Софіївської селищної 
ради (додаток 1).  

1.2. Реєстр майна комунальної власності Софіївської селищної ради 
(додаток 2). 

2. Рішення Софіївської селищної ради від 29.07.2020 № 3339-63/VII 

«Про затвердження переліків обֹ’єктів комунальної власності Софіївської 
селищної ради» вважати таким, що втратило чинність. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії і комісія  рекомендує 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. 

Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., 
Бугайчук Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 512-7/VIIІ додається. 

5.СЛУХАЛИ: Про передачу майна Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В., яка повідомила про те, що Керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності», Бюджетним кодексом України, 
враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 20 листопада 2020 року 
№16-2/VІII «Про створення фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області», селищна рада вирішила передати з балансу 
Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради: 

1.1. на баланс Фінансового відділу  Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області майно на загальну суму 94845,00 грн.(в т.ч. 
рахунок 1014 в сумі 21035,00 грн., рахунок 1113 в сумі 73810,00 грн.) згідно 
додатку 1; 

1.2. на баланс Відділу культури, туризму, молоді та спорту Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради майно на загальну  суму 1076024,28грн.(в 



т.ч. рахунок 1013 на суму 1056434,28 грн., рахунок 1014 – 18060,00 грн., 
рахунок 1113 – 1530,00 грн.) згідно додатків 2 та 3; 

1.3. на баланс Комунального підприємства «Софіївське» майно на 
загальну суму 5360,00 грн.(в т.ч. рахунок 1014 в сумі 5360,00 грн.) згідно 
додатку 4. 

2.Передати з позабалансового рахунку Виконавчого комітету  Софіївської 
селищної ради: 

2.1. на позабалансовий рахунок  Фінансового відділу  Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області майно на загальну суму 4447,00 грн. 
згідно додатку 5; 

2.2. на позабалансовий рахунок  Комунального підприємства 
«Софіївське»  майно на загальну суму 7900,00 грн. згідно додатку 6. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії і комісія  рекомендує 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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 513-7/VIIІ додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального підприємства «ЛІДЕР». 
ВИСТУПИЛИ: Магеря І.В., яка повідомила про те, що Керуючись 
Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», селищна рада вирішила припинити юридичну особу 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІДЕР»  СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
39790932) шляхом ліквідації. Ознайомила з проєктом рішення. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії і комісія  рекомендує сесії розглянути дане питання 
на пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Депутат Бондаренко А.М. поцікавився: скільки коштів на рахунку КП 
«ЛІДЕР».? 

Відповідь на запитання дала староста Ліпіна Л.В. 



Депутат Бугай М.П. сказав про те, що на шостій сесії він дав пропозицію 
перенести розгляд даного питання на наступну сесію. Комісія детально 
вивчили стан справ на підприємстві. Становище кричуще. В нього немає 
сумніву щодо висновку тимчасової комісії та не має права не довіряти членам 
комісії. Пропонує підтримати проєкт рішення в цілому. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 514-7/VIIІ додається. 
 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 
20.11.2020 №22-2/VIII «Про затвердження Регламенту Софіївської селищної 
ради VIII скликання». 

ВИСТУПИЛИ: Майстат Н.П.-депутат селищної ради, член постійної комісії  
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту, яка ознайомила депутатів із внесеними змінами до рішення 
Софіївської селищної ради від 20.11.2020 №22-2/VIII «Про затвердження 
Регламенту Софіївської селищної ради VIII скликання». 
Попришко М.І.- голова постійної комісії  з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, який повідомив про те, що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії і комісія  рекомендує 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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  Степанюк В.І.,  
Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- Поденежна Л.Ю., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 515-7/VIIІ додається. 
 

8.СЛУХАЛИ: Про  прийняття майна до комунальної власності Софіївської 
селищної ради. 



ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконкому селищної ради, яка повідомила депутатам про те, що керуючись ст. 
ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
враховуючи рішення  Дніпропетровської обласної ради від 26.02.2021 № 53-

4/VIII та наказ Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації № 56-ОД від 29.03.2021, селищна ради  
вирішила прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області з балансу Департаменту капітального 
будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації введений в 
експлуатацію об’єкт «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» за адресою: вул. Чкалова, 1 в смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області» балансовою вартістю 103 390 642,00 грн. (сто три 
мільйона триста дев’яносто тисяч шістсот сорок дві гривні) до комунальної 
власності Софіївської селищної ради  на баланс Комунального закладу 
«Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 
 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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 516-7/VIIІ додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що 
застосовується при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок 
коштів Софіївського селищного бюджету. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила депутатам про те, що з 
метою створення єдиного підходу до встановлення розміру кошторисної 
заробітної плати, який буде застосовуватись при здійсненні будівництва 
(нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, 
тощо) об’єктів за рахунок коштів Софіївського селищного  бюджету у 2021 

році із залученням коштів державного бюджету, комунальних підприємств, а 
також кредитів, наданих під державні гарантії, відповідно до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 20.10.2016 р. № 281 «Про затвердження Порядку 
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 



визначенні вартості будівництва об’єктів», враховуючи дані центрального 
органу виконавчої влади в галузі статистики щодо середньомісячної 
заробітної плати за видами економічної діяльності «Будівництво» у 2020 році 
та прогнозний індекс споживчих цін на 2021 рік згідно з постановою КМУ від 
11.07.2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2019-2021 роки», керуючись ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада має намір встановити на 
2021 рік граничний розмір кошторисної заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів Софіївського селищного 
бюджету, а саме нового та розпочатого будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального та поточного ремонтів, технічного переоснащення в 
розмірі 10628,39 грн. (десять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 39 копійок), 
що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов 
будівництва. 
 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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Сокуренко І.М.,  Степанюк В.І.,  
Трофимюк О.М.,   Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- Попришко М.І., Федорченко К.С., 
«не голосували» -0 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 517-7/VIIІ додається. 
 

10.СЛУХАЛИ: Про втрату чинності та скасування рішень Софіївської 
селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст  з кадрових питань 
виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним кодексом України, враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та 
об’єднань державних підприємств», лист Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 №4708-06/11103-

06, контракт від 22.10.2019 №201-1 з директором комунального підприємства 
«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської області» (зі змінами і доповненнями), на виконання 
рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.2021 по 
справі №904/6142/20 селищна рада вирішила: 

  

         1.Вважати такими, що втратили чинність рішення Софіївської селищної 
ради: 



        - від 27.01.2021 №179-4/VІІІ «Про встановлення стимулюючих виплат»; 
        - від 10.07.2018 №1897-36/VII «Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу  

загальної середньої освіти». 
         2.Скасувати: 
         - рішення Софіївської селищної ради від 25.03.2021 №500-6/VІII «Про 

укладення договору оренди землі»; 
        - абз.3 п.2 рішення Софіївської селищної ради від 15.11.2019 №2748-

54/VII «Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою». 
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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 518-7/VIIІ додається. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 
№5-1/VIII «Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст  з кадрових питань 
виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що Керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою  вдосконалення роботи виконавчих органів ради, селищна 
рада вирішила: 

 

1.Ввести до складу  відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Виконавчого комітету Софіївської селищної ради одну посаду 
державного реєстратора речових прав на нерухоме майно. 

2.Відділ у справах дітей Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
переіменувати на cлужбу у справах дітей Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 
         3. Посаду «начальник відділу у справах дітей» переіменувати на 
«начальник служби у справах дітей». 

4. Внести зміни до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-1/VIIІ «Про 
затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної ради та 
її виконавчих органів»: 

4.1. додаток 1 викласти в новій редакції згідно додатку до цього рішення; 
4.2. у пункті 3 цифру «93,5» замінити на «94,5». 



 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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 519-7/VIIІ додається. 
 

12.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, яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви 
від гр. Захарченко Я.І., Кікала С.М., Мануйленка П.Г., Михайлишиної В.А., 
Мудрагель Л.І., Супрунюк З.М., Товстухи Л.О., Фотченко Г.С., Цьок П.І. з 
проханням затвердити їм технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність.  До 
заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І.- голова 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 проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В. 
 проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 520-7/VIIІ, 521-7/VIIІ,  522-

7/VIIІ,  523-7/VIIІ,  524-7/VIIІ,  525-7/VIIІ,  526-7/VIIІ,  527-7/VIIІ,  528-7/VIIІ   
додаються. 
 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту 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. Альохіної В.В., Бєляєвої С.О., Бондарева М.В., 
Боровець Т.М., Гладищенко М.М., Захарченко Я.І., Івченка І.А., Колісник І.Є., 
Колісника М.Л., Наконечної О.В., Павляка В.С., Сегедій Л.І., Сегеди Д.В., 
Цьок П.І., Шевченко В.Т., Ігоніка Р.В. з проханням затвердити їм проєкти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для подальшої передачі у власність. До заяв надано 
копії необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№529-7/VIIІ, 530-7/VIIІ, 531-

7/VIIІ,  532-7/VIIІ,  533-7/VIIІ,  534-7/VIIІ,  535-7/VIIІ,  536-7/VIIІ,  537-7/VIIІ,  
538-7/VIIІ,   539-7/VIIІ, 540-7/VIIІ, 541-7/VIIІ,  542-7/VIIІ,  543-7/VIIІ,  544-

7/VIIІ додаються. 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Куліша А.С. з проханням затвердити йому технічну 
документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та передачу її у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. До заяв надано копії необхідних 
документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 545-7/VIIІ,  546-7/VIIІ,  
547-7/VIIІ додаються. 

15.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення з комунальної власності в державну власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшов лист від голови райдержадміністрації Ю. Ібрагімова з 
повідомленням про те, що вони надають згоду на прийняття з комунальної 
власності територіальної громади в державну власність земельних ділянок, 
які розташовані за адресою: смт Софіївка, вул. Больнична,  буд. 3 та буд.10. 

Ознайомила з проєктами рішень.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 548-7/VIIІ,  549-7/VIIІ 
додаються. 

16.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення з державної власності в комунальну власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшов наказ Головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській 
області від 17.03.2021 №121-ОТГ та Акт приймання – передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення із державної власності у 
комунальну власність. Ознайомила з проєктом  рішення.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 550-7/VIIІ додається. 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу для подальшої 
передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Шаповал О.В., Щербака В.С. з проханням затвердити 
їм проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу для подальшої передачі у власність. До заяв надано 
копії необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 551-7/VIIІ,  552-7/VIIІ 
додаються. 
 

18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Гавриш Т.М., Даценко В.М., Дюжника А.П., 
Запорожець Н.В., Костенка Л.П., Кошевої О.В. з проханням надати їм дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подальшої передачі у 
власність. До заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з 
проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 



Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 553-7/VIIІ,  554-7/VIIІ, 555-

7/VIIІ,  556-7/VIIІ,  557-7/VIIІ,  558-7/VIIІ додаються. 

19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 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. Гарбусєвої Т.М., Довженко О.С., Запорожця М.О., 
Ілюшик В.О., Куліша А.С., Ліпіна В.В., Ліпіної Л.В., Лопухова Ю.М., 
Малохатька О.І., Маляра О.В., Порот О.В., Слиньок В.В., Терещенко О.В., 

Турченка О.В., Харламова М.С. з проханням надати дозвіл на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для подальшої передачі у власність. До 
заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 559-7/VIIІ,  560-7/VIIІ, 561-

7/VIIІ,  562-7/VIIІ,  563-7/VIIІ,  564-7/VIIІ, 565-7/VIIІ, 566-7/VIIІ,  567-7/VIIІ,  
568-7/VIIІ,  569-7/VIIІ, 570-7/VIIІ, 571-7/VIIІ,  572-7/VIIІ,  573-7/VIIІ 
додаються. 
 

20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 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 
надійшли заяви від гр. Гарбусєвої Т.М., Дацюк С.П., Запорожця М.О., 
Кадченка Є.А., Лопухова Ю.М., Нестеренка Л.В., Пересунька В.Д., 
Пересунько І.Д., Проскурні Т.О., Сінютіної О.В., Тараненко Т.О., Філяур 
В.О. з проханням надати їм дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. До 
заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 574-7/VIIІ, 575-7/VIIІ, 576-

7/VIIІ,  577-7/VIIІ,  578-7/VIIІ,  579-7/VIIІ, 580-7/VIIІ, 581-7/VIIІ,  582-7/VIIІ,  
583-7/VIIІ,  584-7/VIIІ,  585-7/VIIІ додаються. 
 

21.СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшо звернення від гр. Стьопочкіної Л.В. з проханням надати їй дозвіл на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки. Ознайомила з проєктом  рішення.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Було виявлено, що гр. Стьопочкіна Л.В. має борг перед 
селищним бюджетом. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу та вимагати у 
гр. Стьопочкіної Л.В. сплатити борг до селищного бюджету 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 586-7/VIIІ додається. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 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. Білоуса О.А., Лаврик Л.П., Левченка А.І. з проханням 
надати їм дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. До заяв надано копії 
необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 
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.  
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 587-7/VIIІ,  588-7/VIIІ,  
589-7/VIIІ додаються. 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу (об’єднання) меж земельних ділянок та подальшої 
передачі в оренду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшо звернення від гр. Стращенка В.О. з проханням надати йому дозвіл 
на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу 
(об’єднання) меж земельних ділянок та подальшої передачі в оренду.  
Ознайомила з проєктом  рішення.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 590-7/VIIІ додається. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про зміну виду використання земельної ділянки. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви  від гр. Ткаченка Г.А., Шинкаренка Є.В. з проханням про 
зміну виду використання земельної ділянки. До заяв надано копії необхідних 
документів. Ознайомила з проєктами рішень.  

Гр. Шинкаренко Є.В. звернувся до депутатів з проханням про зміну виду 
використання земельної ділянки. Розповів про фінансовий стан на 
підприємстві і про проблеми, які виникають на підприємстві через те, що не 
змінено вид використання земельної ділянки. Депутати поцікавилися чи є в 
підприємства борг до селищного бюджету? Борг є.  

Депутат Попришко М.І. вніс пропозицію: перенести розгляд даного 
питання на наступну сесію після погашення боргу.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 
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.  
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 591-7/VIIІ,  592-7/VIIІ 
додаються. 

25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі Комунального 
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Софіївської селищної ради для подальшого отримання в 
постійне користування. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що селищна рада має 
намір виготовити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для обслуговування будівлі Комунального закладу «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Софіївської 
селищної ради для подальшого отримання в постійне користування. 
Ознайомила з проєктом  рішення.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 



Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 593-7/VIIІ додається. 

26.СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви  від гр. Гарячого С.О., Зіми І.М., з проханням вилучити в них 
земельні ділянки за їх добровільною відмовою. До заяв надано копії 
необхідних документів. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 
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.  
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 594-7/VIIІ,  595-7/VIIІ 
додаються. 
 

27.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшла заява  від гр. Федоріненко С.М. та Софіївська селищна рада має 
намір виготовити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у 
власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 
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.  



Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 596-7/VIIІ,  597-7/VIIІ 
додаються. 
 

28.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у договір про встановлення особистого 
строкового сервітуту №085 від 13.04.2017р. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, які зміни необхідно внести 
у договір про встановлення особистого строкового сервітуту №085 від 
13.04.2017р. Ознайомила з проєктом рішення.  

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 

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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 598-7/VIIІ додається. 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок членам фермерського господарства 
«ЯСОН РУНО» з подальшою передачею у власність для ведення 
фермерського господарства. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.,  яка повідомила про те, що гр. Гречін Л.Г- 

засновник ФГ «ЯСОН РУНО» дає згоду на приватизацію земельної ділянки 
площею 30.0 га членам господарства.  Селищна рада має намір надати дозвіл 
на виготовлення проєкту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок 
членам фермерського господарства «ЯСОН РУНО» з подальшою передачею у 
власність для ведення фермерського господарства. До заяви надано копії 
необхідних документів. Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проекти рішень за основу. 



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. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 599-7/VIIІ додається. 

30. СЛУХАЛИ: Про придбання у комунальну власність Софіївської селищної 
ради будівлі. 
ВИСТУПИЛИ: Зубко В.В.- депутат Софіївської селищної ради, член 
постійної комісії з гуманітарних питань, яка повідомила про те, що селищна 
рада має намір придбати будівлю в с.Миколаївка для задоволення культурних 
потреб жителів села. Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою організації змістовного дозвілля 
жителів села Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області, 
селищна рада вирішила: 

1. Створити тимчасову комісію. 
2.  Тимчасовій комісії: 
- провести аналіз попиту та визначити потреби мешканців та пріоритетні 

цілі територіальної громади села Миколаївка (культура, дошкільна освіта 
тощо); 

- здійснити огляд будівель на території села Миколаївка, та надати 
висновки та рекомендації щодо придбання будівлі та облаштування в ній 
комунального закладу.  
Бондаренко А.М. повідомив про те, що дане питання розглядалося на засіданні 
постійної комісії. Комісія запропонувала свій проєкт рішення який було 
представлено депутатам. В обговоренні питання взяли участь депутати 
Заскока О.Л., Плескач Л.Г., Бугай М.П. 
Депутат Попришко М.І. взяв самовідвід від участі в роботі комісії. Депутат 
Заскока О.Л. запропонував включити до даного складу тимчасової комісії ще 
депутатів Майстат Н.П. та Бугайчука Р.Я. 
Результат голосування: «за» -   Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук 
Р.Я., Бугай М.П.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Сокуренко І.М.,  
Степанюк В.І.,  Трофимюк О.М., Федорченко К.С.,  Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -0. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції з доповненнями. Рішення прийнято. Рішення № 600-7/VIIІ додається. 

 



Різне. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ:  

Сегедія П.Ю., який повідомив про те, що на території Миколаївського 
старостинського округу є колишній колгоспний фруктовий сад. Як 
повідомив староста Дюжник М.П., є люди, які можуть розкорчувати цей 
сад і сплати кошти до бюджету за використану деревину.  Надійшла 
пропозиція створити тимчасову комісію і вивчити дане питання. Після 
висновку комісії винести рішення про подальшу долю саду. До складу 
комісії запропоновано включити таких депутатів: Плескач Л.Г., Овдієнка 
В.А., Назаренка В.А., Стапанюка В.І., Попришка М.І., старосту Дюжника 
А.П. та Дишко Н.В.- начальника відділу  контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних 
відносин виконкому селищної ради. 

Селищний голова повідомив про те, що на Великдень буде проводитися 
Богослужіння на бульварі Т. Шевченка з дотриманням необхідної дистанції 
та дотриманням санітарних норм. 

Сегедій П.Ю, повідомив про те, що з 26.04.2021 заклади освіти почнуть 
працювати в звичному режимі. 

Селищний голова повідомив про сходку громадян на вул. Харківській і про 
результат вирішення питанняґ. Яке виникло з пасовищем.  

Депутат Бугай М.П. подякував селищному голові за розуміння і позитивне 
вирішення писання з пасовищем. 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 7 сесії селищної ради 
розглянуто. 7 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 7 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 7 

 сесії                                                                                              П. СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

7 сесії                                                                                            Л.НАЗАРЕНКО                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


