
ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання постійної комісії селищної ради  
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту 

 

12 квітня 2021 року 

Початок: 13.00 год. 
Закінчення: 14.00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени постійної комісії:  Бондаренко А.М., Ященко Т.В.,                 

Шкаран Є.В., Левченко С.С.  
Запрошені:  
Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та правового 

забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради; 

Ларічев О.Є., інженер Комунального підприємства «Софіївське»; 
Яценко В.В., головний бухгалтер Комунального підприємства «Софіївське»; 
Степура Л.Ю., директор Комунального підприємства «Лідер»; 
Ліпіна Л.В., староста Новоюлівського старостинського округу; 
Новікова Т.І., житель с. Новоюлівка. 
 

 

ВІДСУТНІ: Рудніцький О.З.  
 

Головує на засіданні Бондаренко А.М., голова комісії 
                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності 

Софіївської селищної ради. 
2. Про передачу майна Софіївської селищної ради. 

3. Про деякі питання оренди майна. 
4. Про ліквідацію Комунального підприємства «Лідер». 

Інформує: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та  
правового забезпечення Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради 

 

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

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення 

 

Голосували: «За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 



 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про передачу майна Софіївської селищної ради.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про деякі питання оренди майна.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення.  

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 

та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального підприємства «Лідер».  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., повідомив про направлення депутатського звернення до 

Софіївської селищної ради, Комунальних підприємств «Софіївське» та «Лідер» та 
про отримані відповіді та інформацію. Ознайомив із протоколом зібрання громадян 
Новоюлівського старостинського округу від 05.02.2021, з листом КП «Софіївське» 
та інформацією КП «Лідер». Зауважив, що за результатами аналізу інформації та 
фінансової звітності КП «Лідер»,  очевидний висновок, що підприємство збиткове, 
самостійно не взмозі досягти позитивного результату роботи та отримувати 
прибуток. На балансі підприємства відсутні основні засоби. Підприємству 
фактично немає чим і з чим працювати, розширювати послуги та види діяльності, 
заробляти кошти. Накопичується заборгованість перед КП «Кривбасводоканал». 

Ларічев О.Є., запевнив, що робота КП «Софіївське» на території 
Новоюлівського старостинського  округу розпочнеться насамперед із перевірки 
лічильників усіх абонентів, виявлення незаконних врізок до мережі 
водопостачання, укладення договорів з абонентами та КП «Кривбасводоканал». На 
території старостинського округу буде створене одне робоче місце слюсаря, до 
функцій якого входитиме виконання певної роботи по благоустрою та 
забезпечення припинення водопостачання в разі аварії та витоку води. 



Степура Л.Ю., інформувала про неможливість в подальшому підприємству 
працювати на отримання прибутку у зв’язку із тим, що затверджений у 2018 році 
тариф на водопостачання на сьогоднішній день себе вже не виправдовує. 
Відсутність техніки змушує підприємство щоразу при пориві на водопроводі 
наймати цю техніку з м. Кривого Рогу та оплачувати роботу. 

Ліпіна Л.В., питання підвищення тарифу на водопостачання та самої роботи 
КП «Лідер» досить складне. Населення Новоюлівського старостинського округу 
незадоволене роботою підприємства, якістю води. Наприклад у селі Степове інколи 
вода тече коричневого кольору. Підняття тарифу не вирішить проблему роботи 
підприємства. 

Новікова Т.І., необхідно провести роботу та виявити незаконні підключення 

до мережі водопостачання. Тоді збільшиться сплата від населення. 
 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради та 

рекомендувати проект рішення прийняти за рішення; 

2. зобов’язати директора КП «Лідер» Степуру Л.Ю. та старосту Ліпіну Л.В. 
провести роботу з населенням щодо сплати заборгованості; 

3. старості Ліпіній Л.В. щоп’ятниці надавати до відділу комунальної власності 
та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
інформацію щодо проведеної роботи та сплати заборгованості. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

Доручити Акастьоловій Л.П., начальнику відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
інформувати з питань, які розглядалися на засіданні комісії, на пленарному 
засіданні ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    А.М.Бондаренко 

 

Секретар постійної комісії                                                Т.В.Ященко 

 


