
ПРОТОКОЛ 

 

про обговорення питання збору пропозицій проектів реалізації, вибір і кваліфікація 
стратегічних проектів для рекомендацій з актуалізації Стратегії. 

 

 

смт Софіївка                                                                                    18.08.2020 року 

 

 

Присутні : 21 особа. 

Голова команди : Шинкаренко С.В., начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації. 
Секретар команди : Назаренко Л.І., секретар Софіївської селищної ради. 
 

Запрошені особи: 
Хоружевський 

Максим Григорович 

Головний спеціаліст (системний 
адміністратор) 

Тиркба Римма Олексіївна Директор КЗ «Софіївська опорна школа» 

Колібаба Юлія Іллівна Директор КЗ «Софіївський центр творчості» 

Ільїна Руслана Іванівна Головний спеціаліст виконавчого комітету 

Софіївської селищної ради 

Ніщік Інна Миколаївна Спеціаліст виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Корж Олена Вікторівна Начальник фінансово – економічного 
відділу – головний бухгалтер, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради 

Приходько Лариса Олександрівна Головний спеціаліст виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Демченко Тетяна Володимирівна Староста  
Крючков Вячеслав Миколайович Староста 

Стрибуль Олександр Тимофійович Староста 

Мартилога Олександр Станіславович Староста 

Качан Ірина Миколаївна Начальник відділу розвитку соціальної 
сфери 

Ісаєва Галина Григорівна Начальник відділу культури, туризму, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Василик Сергій Михайлович Приватний підприємець 

Герич Віктор Миколайович Голова ГО учасників АТО 

Корецький Петро Іванович Голова ГО учасників Афганістану 

Магеря Любов Іванівна Керівник ДНЗ «Чайка» 

Терехова Ірина Анатоліївна Директор КЗ «Софіївська центральна 
бібліотека» 

Савицький Андрій Валерійович Спеціаліст виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок денний: 

 

1. Визначення пропозицій проектів на наступний рік Стратегії шляхом проведення 
консультацій з громадськістю. 

 

    СЛУХАЛИ:  

Шинкаренко С.В., доповіла про те, що є необхідність пропозицій проектів до Стратегії на 
наступний рік шляхом проведення консультацій з громадськістю.  

    

     ВИСТУПИЛИ:  

Корецький П.І., запропонував провести онлайн опитування серед мешканців громади. 

 

     ВИРІШИЛИ:  

     Створити гугл форму для опитування і розмістити її на сайті громади та соціальних мережах.  

      Пропозиції від мешканців включити до стратегії розвитку. 
     ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 19 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

2. Збір пропозицій проектів реалізації, вибір і кваліфікація стратегічних проектів для 
рекомендацій з актуалізації Стратегії. 
 

СЛУХАЛИ:  

Членів команди з управління Стратегією, які надали ряд пропозицій проектів, які 
запропоновано включити до стратегії розвитку: 

- Забезпечення якісною питною водою мешканців с. Новохортиця Кам’янського 
старостинського округу – 2021 рік; 

- Облаштування паркової зони в смт Софіївка – 2021 рік; 

- Створення сміттєсортувальної лінії – 2023 рік; 

- Забезпечення мешканців с. Запорізьке якісно питною водою з достатнім тиском води – 

2021 рік; 

- Капітальний ремонт дороги О041803 (Братське-Софіївка-Н-11) – 2021-2022 роки 

- Створення центру стерилізації бездомних тварин – 2024 рік; 

- Облаштування велосипедних доріжок на території громади – 2021-2028 роки; 

- Проведення ямкового ремонту по вулицях: Квітнева, Вербова, Больнична, Каштанова, 
Поштова – 2021-2025 роки; 

- Облаштування павільйонів для перебування дітей на свіжому повітрі в дитячих садочках 

– 2021-2023 роках; 

-  Придбання шкільного автобуса – 2021 рік; 

- Демонтаж недобудованого спортивного комплексу по вулиці Карпенка, 2 Б в смт 
Софіївка – 2022 рік; 

- Створення КП «Благоустрій та озеленення» - 2022 рік; 

-  Створення клінінгової служби – 2023 рік; 

- Енергоефективні заходи в будівлі офісу старости Запорізького старостинського округу – 

2022 рік; 

- Заміна вікон на металопластикові в будівлі офісу старости Запорізького старостинського 
округу – 2021 рік; 

- Капітальний ремонт приміщення Запорізького сільського клубу – 2022 рік; 

- Облаштування кімнати гігієни в КЗ «Софіївська центральна бібліотека» - 2021 рік; 

- Облаштування кімнати гігієни у КЗ «Софіївський історико-краєзнавчий музей» - 2021 

рік. 



 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Демченко Т.В., запропонувала робочій групі винести нову редакцію стратегії на 
розгляд сесії селищної ради у грудні місяці 2020 року. 

 

        ВИРІШИЛИ:  
     Винести проект нової редакції стратегії розвитку на розгляд сесії селищної ради яка 
відбудеться у грудні 2020 року. 

 

       ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 19 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

 

                        Голова команди:                                                        С.В. Шинкаренко 

 

                        Секретар команди:                                                      Л.І. Назаренко 
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