
 
 
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ  СЕСІЯ 
 

  РІШЕННЯ 
 
 
 
 

смт  Софіївка                  №2676-53/VII       23 жовтня 2019 р. 
 

 
 

Про розробку та впровадження плану удосконалення надання 
послуги з водопостачання на території Софіївської селищної ради. 

 
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Стратегії розвитку Софіївської 
ОТГ в рамках співробітництва між Виконавчим комітетом Софіївської 
селищної ради та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 
«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) 
щодо програми в Україні, враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально–економічного 
розвитку, селищна рада вирішила: 
 

1. Затвердити розробку та впровадження плану удосконалення надання 
послуги на території селищної ради – водопостачання. 

2. Затвердити склад робочої групи, яка безпосередньо буде працювати 
разом із експертами програми DOBRE над розробкою та 
впровадженням SDIP  (план удосконалення надання послуг) згідно 
додатку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну  
комісію  селищної  ради  з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально-економічного розвитку. 

 
     
 

Селищний голова                                            П.СЕГЕДІЙ 
 



 
 

                                                                                 Додаток до рішення  
                                                                                                 Софіївської селищної ради  
                                                                                                 від 23.10.2019 року №2676-53/VII 
 

 
Склад робочої групи з розробки  

та впровадження плану удосконалення надання послуги з водопостачання на 
території Софіївської селищної ради. 

№ ПІБ Посада, місце роботи Функції 
1. Сегедій Петро 

Юрійович 
Софіївський селищний голова Член робочої групи 

2. Масько Антон 
Олегович 

Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів селищної 

ради 

Член робочої групи 

3. Назаренко Людмила 
Іванівна 

Секретар Софіївської селищної ради  Член робочої групи 

4. Шинкаренко 
Світлана 
Володимирівна 

Начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунікаційних 
технологій Софіївської селищної ради 

Керівник групи 

5. Корж Олена 
Вікторівна 

Начальник фінансово – економічного 
відділу – головний бухгалтер, 

виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради 

Член робочої групи 

6. Приходько Лариса 
Олександрівна 

Спеціаліст фінансово економічного 
відділу виконавчий комітет Софіївської 

селищної ради 

Член робочої групи 

7. Костяннікова 
Світлана Ігорівна 

Начальник відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю, 
будівництва, благоустрою території 
виконавчого комітету Софіївської 

селищної ради. 

Член робочої групи 

8. Ільїна Руслана 
Іванівна 

Провідний спеціаліст відділу контролю 
за додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради. 

Член робочої групи 

9. Лебідь Валерій 
Федорович 

Директор КП «Софіївське» Член робочої групи 

10. Ларічев Олександр 
Євгенійович 

Головний інженер КП «Софіївське» Член робочої групи 

11. Демченко Тетяна 
Володимирівна 

В.о. старости Запорізького 
старостинського округу  

Член робочої групи 

12. Крючков В’ячеслав 
Миколайович 

В.о. старости Миколаївського 
старостинського округу 

Член робочої групи 

13. Хваль Юлія 
Олександрівна 

Представник громадської молодіжної 
ради Софіївської ОТГ 

Член робочої групи 

14. Акастьолова Лілія 
Петрівна 

Начальник відділу комунальної 
власності та правового забезпечення 

Член робочої групи 

15. Хоружевський 
Максим Григорович 

Спеціаліст І категорії  (системний 
адміністратор) відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунікаційних 
технологій Софіївської селищної ради 

Член робочої групи 



16. Савицький Андрій 
Валерійович 

Спеціаліст І категорії  ( цивільного 
захисту, оборонної і мобілізаційної  
роботи  та взаємодії з правоохоронними 
органами) Софіївської селищної ради 

Член робочої групи 

17. Качан Ірина 
Миколаївна 

Депутат Софіївської селищної ради Член робочої групи 

18. Розбицька Світлана 
Василівна 

Депутат Софіївської селищної ради Член робочої групи 

19. Ніщік Інна 
Миколаївна 

Спеціаліст І категорії, відділу 
державного архітектурно-будівельного 
контролю, будівництва, благоустрою 
території виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

Член робочої групи 
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