
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                      25 листопада 2022 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.-Софіївський селищний голова. 
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу засідання 
виконкому необхідно обрати секретаря  засідання.   

Надійшла пропозиція від Корж О.В. обрати секретарем  засідання 
виконавчого комітету, члена виконкому Назаренко Л.І. Інших пропозицій не 
надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І.. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому 
Назаренко Л.І.. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. ,  Головченко М.М, Дюжник А.П., 
Акастьолова Л.М.,  Акастьолова Л.П., Ісаєва Г.Г., Дишко Н.В.,  Качан І.М., 
К о с т я н н і к о в а  С . І ,  К о р ж  О . В . ,   Климчук Р.В., Лейченко С.А., 
М а з е н к о  В . А . ,   Розбицька С.В.,  Лебедь В.Ф.,  Шинкаренко С.В. 
ВІДСУТНІ: Демченко Т.В.,  Ліпіна Л.В.,    Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  
Головацька Ю.О.,  Корецький П.І.,  Соляник В.М. 
   (реєстраційний листок додається). 

Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного питання, 
потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання засідання виконавчого комітету, а саме: 

- Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 
соціальних послуг». 

- Про зміну адреси індивідуальному житловому будинку. 
- Про надання дозволу на проведення робіт з видалення самосійної 



порослі. 
- Про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами. 
Результат голосування:  
«за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

 

Зняти з розгляду питання, яке було зазначене в розпорядженні від 
16.11.2022 №153-од «Про скликання чергового засідання виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради» в п. 2.1 Про надання матеріальної 
допомоги жителям громади. Дане питання розглянути на наступному 
засіданні виконавчого комітету. 
Результат голосування:  
«за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

 

Сегедій  П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 
сьогоднішнього засідання виконкому. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання:  
1 Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 

соціальних послуг». 
Інформує: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2 Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну 
(виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Софіївської селищної 
територіальної громади. 

3 Про зміну адреси індивідуальному житловому будинку. 
4 Про надання дозволу на проведення робіт з видалення самосійної 

порослі. 
Інформує: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

5 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі. 
Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

6 Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік. 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

7 Про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами. 
Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

8 Різне. 
 



Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр 
надання соціальних послуг». 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 
1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями) та 
від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», 
враховуючи заяву гр. Ластовченко Л.Г., з метою організації надання 
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують допомоги у їх подоланні, виконавчий комітет 
вирішив: 

1.  Прийняти на обслуговування до відділення стаціонарного догляду 
Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради на платній основі  

ПІБ, 11.07.194* р.н., який мешкає  в ***, вул. ***, **. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 122 додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на 
виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Софіївської 
селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території - головний архітектор   
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», 
«Про захист прав споживачів», «Про адміністративні послуги», постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів», наказом Міністерства 
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про 
затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», 
враховуючи вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законів 



України щодо функціонування державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259-IX від 12.05.2022, з 
метою поліпшення торговельного обслуговування населення Софіївської 
селищної територіальної громади, захисту споживачів ринку від неякісних та 
небезпечних товарів, створення максимальних зручностей для покупців, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити Положення про 
порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків 
на території Софіївської селищної територіальної громади (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 123 додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси індивідуальному житловому будинку. 
ІНФОРМУЄ: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 265 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
відповідно до абзацу 1 п. 50 Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 
об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.07.2021 № 690, враховуючи заяву Олійника Григорія 
Федоровича від 23.11.2022, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

1. Змінити адресу індивідуальному житловому будинку, що належить на 
праві приватної власності Олійнику Григорію Федоровичу: 

з вулиця Мельнична, № 39, смт Софіївка, Криворізький район, Софіївська 
селищна територіальна громада, Дніпропетровська область; 

на вулиця Мельнична, № 38,  смт Софіївка, Криворізький район, 
Софіївська селищна територіальна громада, Дніпропетровська область. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №  124 
додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з видалення 
самосійної порослі. 
ІНФОРМУЄ: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», Правилами утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури, житлово-комунального господарства України № 105 від 
10.04.2006, розглянувши звернення старости Кам’янського старостинського 
округу Головченка М.М. від 24.11.2022 № 271, виконавчий комітет селищної 



ради має намір надати дозвіл старості Кам’янського старостинського округу 
Головченко Михайлу Михайловичу на проведення робіт з видалення 
самосійної порослі на узбіччях автодороги від автотраси Н-11 до с. Кам’янка 
та від с. Кам’янка до с. Ізлучисте Криворізького району Дніпропетровської 
області з метою приведення узбіччя дороги до належного санітарного стану та 
забезпечення безперешкодного проїзду автотранспорту. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 125 додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній 
особі. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
35 Цивільного кодексу України, розглянувши пакет документів, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати повну цивільну дієздатність 
неповнолітній ПІБ, **.**.200* р.н., у зв'язку з народженням нею дитини ПІБ, 

**.**.2022 р.н.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 126 додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік», виконавчий комітет селищної ради вирішив 
погодити в цілому внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 127 додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 



земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що враховуючи звернення Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації та представлені документи, керуючись ст.16 Закону 
України "Про рекламу", Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами 
від 29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 2067, керуючись п.13  ч.1  ст.30 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", виконавчий комітет селищної  ради  вирішив 
продовжити термін дії дозволів на  розміщення зовнішньої реклами:  

- Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 5 (п’ять) років з 
09.12.2022р., рекламоносії розміром 3,0мх6,0м в смт Софіївка, вул. 
Каштанова, в’їзд до населеного пункту. 

- Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 5 (п’ять) років з 
09.12.2022р., рекламоносії розміром 3,0мх6,0м в смт Софіївка, вул. 
Криворізька. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №  128 
додається) 
 

 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
 

 
 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 
 

 


