
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  31 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               27 січня 2023 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 15 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  31 сесії селищної ради відкрив та вів селищний голова 

Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 31 сесії присутні: начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   
Акастьолова Л.П.,  Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного засідання 31 

сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного засідання.   

Надійшла пропозиція від депутата Лимарь Н.О. обрати секретарем пленарного 
засідання 31 чергової сесії Софіївської селищної ради  VIII скликання секретаря 
селищної ради Людмилу НАЗАРЕНКО. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної  ради 
Назаренко Л.І. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. оголошує  31 сесію Софіївської селищної 
ради відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі ознайомилися з проєктом порядку 
денного 31 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 



1. Про прийняття майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

2. Про ліквідацію Новоюлівської сільської виборчої комісії. 
Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

3. Про організацію та проведення громадських робіт у 2023 році по 
Софіївській селищній раді. 

4. Деякі питання формування фонду житла Софіївської селищної 
територіальної громади, призначеного для тимчасового проживання, обліку та 
надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

5. Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з військовою 
агресією Російської Федерації проти України. 

6. Про прийняття майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 
Інформує: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

РІЗНЕ. 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 15,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   

Результат голосування: «за» - 15,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила 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 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 20.01.2023 № 46-р «Про передачу будівель у власність 
Софіївської селищної територіальної громади», рішення Софіївської селищної ради 
від 23.02.2022 № 1420-19/VIII «Про надання згоди на передачу майна з державної до 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади», селищна 
ради  вирішила прийняти з державної до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади на баланс Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради: 

- нежитлову будівлю загальною площею 2011,6 кв.м. та гаражі для 
автомобілів загальною площею 251,8 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта 



нерухомого майна 1434386012252), що знаходяться за адресою: вулиця 
Незалежності, будинок 58, селище міського типу Софіївка, Криворізький район, 
Дніпропетровська область, та земельну ділянку площею 0,6741 гектара (кадастровий 
номер 1225255100:04:001:0481), на якій розташована будівля; 

- нежитлову будівлю загальною площею 1078,2 кв.м. та гараж площею 167,0 
кв.м. (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1424968712252), що 
знаходяться за адресою: бульвар Шевченка, будинок 7, селище міського типу 
Софіївка, Криворізький (Софіївський) район, Дніпропетровська область, та 
земельну ділянку площею 0,15 гектара (кадастровий номер 
1225255100:04:001:0704), на якій розташована будівля. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В.,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1633-31/VIIІ додається. 
2.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Новоюлівської сільської виборчої комісії. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що  керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 83 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», постановою Центральної виборчої 
комісії від 18.10.2019 № 1924 «Про додаткові вибори депутатів сільської, селищних 
рад 29 грудня 2019 року», постановою Софіївської районної виборчої комісії 
Дніпропетровської області від 20.11.2019 № 1 «Про ліквідацію Кам’янської та 
Новоюлівської сільських виборчих комісій Софіївського району Дніпропетровської 
області», враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 27.09.2019 № 2652-

52/VІI «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної 
територіальної громади», Новоюлівської сільської ради від 27.09.2019 № 931-33/VІI 
«Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної 
громади», Софіївської селищної ради від 22.01.2020 № 2886-57/VII «Про 
припинення діяльності Новоюлівської сільської ради», передавальний акт від 21 
січня 2021 року, селищна рада вирішила припинити повноваження Новоюлівської 
сільської виборчої комісії Криворізького району Дніпропетровської області. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В., «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1634-31/VIIІ додається. 



3.СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення громадських робіт у 2023 році по 
Софіївській селищній раді. 
ІНФОРМУЄ: Сегедій П.Ю. – Софіївський селищний голова, який повідомив про те, 
що керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
зайнятість населення», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 
175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру» зі змінами, Наказом Міністерства соціальної політики 
України від 28.03.2013 № 159 «Про затвердження Примірної форми договору про 
організацію громадських робіт та фінансування їх організації», з метою додаткового 
стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших 
категорій осіб, проведення громадських робіт в інтересах територіальної громади, 
відповідно до листа голови комісії з реорганізації Криворізького міськрайонного 
центру зайнятості від 14.12.2022 № 01-10/2488 щодо організації громадських робіт, 
селищна рада вирішила організувати у 2023 році за участю Криворізького 
міськрайонного центру зайнятості та Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради Криворізького району Дніпропетровської області громадські роботи для 
зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в Криворізькому 
міськрайонному центрі зайнятості. Визначити роботодавцем та розпорядником 
коштів, які плануються для організації громадських робіт, Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області. 
Ознайомив з проєктом рішення і додатком до нього. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В., «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1635-31/VIIІ додається. 
4.СЛУХАЛИ: Деякі питання формування фонду житла Софіївської селищної 
територіальної громади, призначеного для тимчасового проживання, обліку та 
надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
ІНФОРМУЄ: Сегедій П.Ю., який повідомив про те, що керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», но Порядком формування фондів житла, 
призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування 
фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 
осіб», селищна рада вирішила визначити відділ розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради уповноваженим органом 
формування фонду житла Софіївської селищної територіальної громади, 
призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
Ознайомив з проєктом рішення і додатком до нього. 
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. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В., «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1636-31/VIIІ додається. 
5.СЛУХАЛИ: Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з військовою 
агресією Російської Федерації проти України. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, 
що керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі 
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,на 
виконання Програми соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, 
затверджену рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-

2/VІІІ, враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 
від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна рада вирішила встановити щомісячну адресну 
матеріальну грошову допомогу  дружині, Вінніченко Катерині Валеріївні, за 
загиблого військовослужбовця внаслідок воєнних дій, пов’язаних з військовою 
агресією Російської Федерації проти України, Вінніченка Михайла Станіславовича.  
Ознайомила з проєктом рішення. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В., «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1637-31/VIIІ додається. 
6.СЛУХАЛИ:Про прийняття майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись ст. ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні, селищна ради  вирішила 
прийняти в рамках Програми Децентралізація Приносить Кращі Результати та 
Ефективність (DOBRE), що виконується Глобал Комьюнітіз до комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади на баланс виконавчого 
комітету  Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської 
області майно  згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. 



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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Ащаулов В.В., Ащаулов О.В.,  Бондаренко А.М., Бугай 
М.П., Василик С.М.,  Зубко В.В., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Попришко М.І.,  Рященко С.А,  Трофимюк О.М.,  Федорченко К.С., 
Ященко Т.В., «проти»- немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1638-31/VIIІ додається. 
 

 

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

 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 31 сесії селищної ради 
розглянуто. 31 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної ради, 
які взяли участь у пленарному засіданні 31 сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 31 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

31 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   
 

 

 

 

 


