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                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  18 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 18 сесії присутні: заступник селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., начальник відділу 

комунальної власності та правового забезпечення Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради  Акастьолова Л.П., начальник відділу розвитку 
соціальної сфери Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Качан 
І.М., начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Костяннікова С.І., головний спеціаліст з питань кадрової роботи  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г., головний спеціаліст відділу 
контролю за додержанням  законодавства про працю, оподаткування та 
регулювання  земельних відносин виконкому селищної ради Ільїна Р.І., 
поліцейські  офіцери громади Андрух І. та Звягінцев В. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 18 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання 18 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» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної  
ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  18 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 18 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 18 сесії селищної ради, а саме: 

- Про надання Комунальному підприємству «Софіївське» дозволу на 
отримання кредитного ліміту. 

- Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди. 

- Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої реєстрації права комунальної власності. 

- Про звернення депутатів Софіївської селищної ради до Президента 
України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова,  
Генерального прокурора І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України 
Д. Монастирського, виконувача обов’язків Директора Державного бюро 
розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з 
колаборантами. 

- Про затвердження звіту поліцейського офіцера громади.  

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних 
питань до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» -19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 
«не голосували»- 0. 

 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 

(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 

2. Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОКАЗОВЕ». 

3. Про деякі питання управління майном комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади. 

4. Про оренду майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

5. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІДЕР». 



6. Про зняття з контролю та втрату чинності рішень Софіївської 
селищної ради. 
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Акастьолова 
Л.П. 

7. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-

1/VІІІ «Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 
Доповідає: головний спеціаліст з питань кадрової роботи  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г. 

8. Про виконання Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей- 

мешканців Софіївської громади на 2019-2021 роки. 
Доповідає: начальник відділу розвитку соціальної сфери Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради   Качан І.М.  

9. Про затвердження Програми по забезпеченню безперешкодного 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно- 

транспортної інфраструктури на території Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022-2027 роки. 

10. Про надання дозволу на виготовлення детального плану частини 
території земельної ділянки. 

11. Про затвердження переліку назв вулиць та провулків населених 
пунктів Софіївської селищної територіальної громади. 
Доповідає: начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та 
благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Костяннікова С.І. 

12. Про організацію громадських робіт на 2022 рік. 
13. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Софіївська центральна аптека №100» Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області на 2022 рік. 

14. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2022-2025 роки. 

15. Про надання Комунальному підприємству «Софіївське» дозволу на 
отримання кредитного ліміту. 
Доповідає: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О. 

16. Про надання повноважень  щодо здійснення реєстрації. 
17. Про затвердження  плану роботи Софіївської селищної ради на 2022 

рік. 
Доповідає: секретар селищної ради Назаренко Л.І. 

18. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 



19. Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. 

20. Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. 

21. Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування гаражу для подальшої передачі у 
власність. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

23. Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

24. Про надання дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі  у власність. 

25. Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачу її у власність. 

26. Про затвердження переліку пасовищ на території Софіївської 
селищної ради, вид угідь яких змінювати заборонено. 

27. Про прийняття земельних ділянок державної власності в комунальну 
власність Софіївської селищної ради. 

28. Про затвердження вартості 1м2 присадибної земельної ділянки 
населених пунктів на території Софіївської селищної ради. 

29. Про припинення дії договору оренди землі. 
30. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосінні та випасання худоби. 
31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки. 
32. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок членам фермерського господарства «НЕКТАР» 
з подальшою передачею у власність для ведення фермерського господарства. 

33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 



34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої реєстрації права комунальної 
власності. 
Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ільїна Р.І. 

35. Про затвердження звіту поліцейського офіцера громади.  

Звітує: поліцейський офіцер громади Андрух І.І. 
36. Про звернення депутатів Софіївської селищної ради до Президента 

України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова,  
Генерального прокурора І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України 
Д. Монастирського, виконувача обов’язків Директора Державного бюро 
розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з 
колаборантами. 

Інформує: депутат Софіївської селищної ради, член Фракцій «СЛУГА 
НАРОДУ» Зубко В.В. 
РІЗНЕ. 
Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 17   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   
Результат голосування: 
 «за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної 
власності та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного 
житлового фонду», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків», Житловим кодексом України,  враховуючи наказ 
Міністерства житлово-комунального господарства від 16.12.2009 року № 396 
«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», з метою створення 
умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення 
потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні та збереженні 
існуючого житла, регулювання механізму приватизації на території 
Софіївської селищної територіальної громади, селищна  рада вирішила 

затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 



приміщень у гуртожитках у власність громадян на території Софіївської 
селищної територіальної громади. Ознайомила з проєктом рішення та 
Положенням. 

Майстат Н.П.- член постійної комісії з питань  прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, яка повідомила про те,  що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  
розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1324-18/VIIІ додається. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОКАЗОВЕ». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення Софіївської 
селищної ради від 28.10.2021 № 1127-15/VIІI «Про зміну місцезнаходження 
органів місцевого самоврядування Софіївської селищної територіальної 
громади», селищна рада вирішила змінити назву юридичної особи 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОКАЗОВЕ» СОФІЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 34898237) на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОКАЗОВЕ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ. 

Ознайомила  з проєктом рішення та додатком до нього. 
Майстат Н.П., яка повідомила про те,  що дане питання розглядалося на 

засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1325-18/VIIІ додається. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про деякі питання управління майном комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетним кодексом 
України, враховуючи рішення Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 11.09.2020 № 144 «Про приватизацію житлового будинку», селищна 
рада вирішила передати з балансу Комунального підприємства «Софіївське» 
на баланс Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради майно  та 
передати з балансу Відділу культури, туризму, молоді та спорту Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради майно згідно додатку 2. 

Зняти з балансу Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
житловий будинок (інвентарний номер 101320011, 1923 року побудови, 
первісна вартість 50000,00 грн.,) розташованого за адресою: вулиця 
Набережна, будинок 65А, смт Софіївка Криворізького району 
Дніпропетровської області у зв’язку з приватизацією. 

Ознайомила  з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бондаренко А.М.- голова постійної комісії з питань з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту, який повідомив про те, що дане питання розглядалося на засіданні 
постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на пленарному 
засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1326-18/VIIІ додається. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про оренду майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  Цивільним 
кодексом України, Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 



№ 483, рішенням Софіївської селищної ради від 19.08.2020 № 3461-64/VII 

«Про затвердження Положення про оренду майна Софіївської селищної 
територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна»,   селищна рада вирішила оголосити про намір передати 
в оренду нежитлову будівлю,  загальною площею 193,4 кв.м  за адресою: 
вулиця Незалежності, 85, смт Софіївка Криворізького району 
Дніпропетровської області, в тому числі обладнання що розташоване в будівлі 
згідно додатку 1,  що обліковуються на балансі Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

Включити до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади що підлягають передачі в 
оренду на  аукціоні, об’єкт оренди –  нежитлову будівлю,  загальною площею 

193,4 кв.м  за адресою: вулиця Незалежності, 85, смт Софіївка Криворізького 
району Дніпропетровської області, в тому числі обладнання, що розташоване 
в будівлі згідно додатку 1,  що обліковуються на балансі Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради.  

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося 

на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання 
на пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1327-18/VIIІ додається. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІДЕР». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським 
кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», селищна рада 
вирішила вивести зі складу ліквідаційної комісії КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЛІДЕР» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Дмитренко 
Валентину Михайлівну, бухгалтера КП «Лідер», та ввести до складу цієї 
комісії Литвин Людмилу Миколаївну, бухгалтера Комунального підприємства 
«Софіївське». 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 



Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося 
на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання 
на пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1328-18/VIIІ додається. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю та втрату чинності рішень Софіївської 
селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що Відповідно 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з гуманітарних 
питань,  селищна рада вирішила зняти з контролю рішення Софіївської 
селищної ради як такі, що виконані (згідно з додатком). Ознайомила з 
проєктом рішення та додатком до нього. 

Лимарь Н.О.- голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва,  яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1329-18/VIIІ додається. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.2020 
№5-1/VІІІ «Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 
ВИСТУПИЛИ: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з питань кадрової роботи  
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 



керуючись  Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою  вдосконалення роботи виконавчих 
органів ради, селищна рада вирішила ввести до складу Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради одну штатну  старшого  інспектора та вивести зі 
складу відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради одну посаду головного спеціаліста (з 
покладанням повноважень адміністратора). 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього.  
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1330-18/VIIІ додається. 

 

8.СЛУХАЛИ: Про виконання Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей- 

мешканців Софіївської громади на 2019-2021 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Качан І.М.-начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи те,  що рішення селищної ради від  03 травня 2019 року № 2420-

45/VIII  «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників  бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей 
– мешканців Софіївської громади на 2019–2021 роки» виконане та у зв’язку із 
закінченням терміну його дії, селищна рада вирішила звіт про виконання 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей – мешканців Софіївської громади 
на 2019–2021 роки взяти до відома. Ознайомила з проєктом рішення та звітом. 

Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, який 
повідомив про те, що дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. 
Комісія рекомендує  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та 
взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1331-18/VIIІ додається. 

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по забезпеченню 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно- 

транспортної інфраструктури на території Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022-2027 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Указом Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про 
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями», Указом Президента України від 
18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями», Указом Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про 
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» селищна 
рада вирішила затвердити Програму по забезпеченню безперешкодного  
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури на території Софіївської територіальної громади 
на 2022-2027 роки, що додається та додатки до неї. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Заскока О.Л., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1332-18/VIIІ додається. 

 



10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
частини території земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8, 10 ,16, 19, 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком 
розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290, враховуючи звернення Пліша Романа 
Миколайовича від 21.12.2021, селищна рада вирішила розробити детальний 
план частини території земельної ділянки (кадастровий номер 
1225255100:11:002:0402) площею 0,15  га зі зміною цільового призначення (із 
земель житлової та громадської забудови на землі для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу), розташованої за адресою: вул. 
Больнична, смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської області (в 
межах населеного пункту) для будівництва об’єкту автомобільного сервісу - 
мийки.  

Ознайомила з проєктом рішення. 
Кравченко В.І.- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане 
питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1333-18/VIIІ додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку назв вулиць та провулків 
населених пунктів Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що відповідно до 
ст. 25, п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», в зв’язку з упорядкуванням, з метою запобігання неточностей, 
відсутності назв вулиць та провулків населених пунктів Софіївської селищної 
територіальної громади у відповідних реєстрах, селищна рада вирішила 

затвердити Перелік назв вулиць та провулків населених пунктів Софіївської 
селищної територіальної громади згідно з додатком до цього рішення. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 



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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1334-18/VIIІ додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт на 2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зайнятість 
населення», Порядком організації громадських робіт та інших робіт 
тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.03.2013 № 175, на підставі листа Криворізького міськрайонного 
центру зайнятості від 14.12.2021 № 01-10/3480, селищна рада вирішила 
організувати у 2022 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. Ознайомив з проєктом рішення. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1335-18/VIIІ додається. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального підприємства «Софіївська центральна аптека №100» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області на 
2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О., який повідомив про те, що відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 71, 91 
Бюджетного кодексу України, статтями ст.26, ч.1, 60, 64 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила затвердити 



Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Софіївська 
центральна аптека № 100» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на 2022 рік. Ознайомив з проєктом рішення. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1336-18/VIIІ додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми профілактики 
злочинності і правопорушень на 2022-2025 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О., який повідомив про те, що відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 71, 91 
Бюджетного кодексу України, статтями ст.26, ч.1, 60, 64 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила затвердити 
комплексну Програму профілактики злочинності і правопорушень на 2022-

2025 роки. Ознайомив з проєктом рішення. 
Лимарь Н.О. та Заскока О.Л.,  які повідомили про те, що дане питання 

розглядалося на засіданнях постійних комісій. Комісії рекомендують  

розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г., Сокуренко І.М., 
Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- немає, 
«утрималися»- Поденежна Л.Ю.., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1337-18/VIIІ додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання Комунальному підприємству «Софіївське» 
дозволу на отримання кредитного ліміту. 
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О., який повідомив про те, що з метою поповнення 
обігових коштів та покращення розрахунків по платіжках до бюджету, 
керуючись ст. 26, 60, 70 Закону України « Про місцеве самоврядування в 



Україні», враховуючи лист Комунального підприємства «Софіївське» від 
19.01.2022 № 7, селищна рада вирішила надати дозвіл Комунальному 
підприємству «Софіївське» (код ЄДРПОУ 37019058) на отримання 
кредитного ліміту на поточний рахунок від АТ КБ «ПриватБанк» на наступних 
умовах : 

       -сума кредитного ліміту не повинна перевищувати 150 000,00 грн. ( сто 
п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок); 
       -строк дії даного рішення – 12 місяців ( у випадку продовження строку 

дії кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий строк). 
Ознайомив з проєктом рішення. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1338-18/VIIІ додається. 

 

16.СЛУХАЛИ:Про надання повноважень  щодо здійснення реєстрації. 
ВИСТУПИЛИ: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради, яка повідомила про 
те, що керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», селищна рада вирішила надати Виконавчому 
комітету Софіївської селищної ради (код ЄДРПОУ 41053148) повноваження 
щодо: 

- державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців; 

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Майстат Н.П.- член постійної комісії з питань  прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, яка повідомила про те,  що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  
розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу.  



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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1339-18/VIIІ додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження  плану роботи Софіївської селищної ради 
на 2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради, яка  ознайомила 

депутатів з основними розділами плану роботи Софіївської селищної ради VIIІ 
скликання на 2022 рік та проєктом рішення.  

 Майстат Н.П.- член постійної комісії з питань  прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, яка повідомила про те,  що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  
розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу.  

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1340-18/VIIІ додається. 

 

Депутати Бондаренко А.М.,  Кравченко В.І. заявили про виникнення у них 
конфлікту інтересів при розгляді питання « Про затвердження технічної 
документації із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та передачу її у власність» порядку денного   18 сесії Софіївської 
селищної ради. 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що в 
селищну раду надійшли заяви від гр. Бондаренко І.О., Гержини Г.Д., Дейнеки 
С.М., Діброви М.В., Донченко Л.В., Желєзнякової Л.В., Запорожець Л.В., 
Коник С.Д., Котовської Н.І., Кравченка І.І., Куляка А.В., Куляка В.В., Куляка 



С.В., Кучерявенка В.В., Мельника В.О., Минки Н.В., Петренко Н.А., Романа 
І.В., Семеряги О.І., Філіпьєвої Л.О., Хорошуна О.О., Шаєнка В.М., Шаєнко 
О.В., Яковець Л.Г. з проханням затвердити їм технічну документацію 

із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та 
передачу її у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І. -голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане 
питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1341-18/VIIІ, 1342-18/VIIІ,  
1343-18/VIIІ,  1344-18/VIIІ,  1345-18/VIIІ,  1346-18/VIIІ,  1347-18/VIIІ,  1348-

18/VIIІ,  1349-18/VIIІ,  1350-18/VIIІ,  1351-18/VIIІ, 1352-18/VIIІ, 1353-18/VIIІ, 
1354-18/VIIІ, 1355-18/VIIІ, 1356-18/VIIІ, 1357-18/VIIІ, 1358-18/VIIІ, 1359-

18/VIIІ, 1360-18/VIIІ, 1361-18/VIIІ  додаються. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Гаєвського І.М., Гончарової Г.В., Гуменюк О.Я., 
Касаткіна В.П., Крамара О.М., Куліша А.С., Кунах Т.В., Кучерявенка В.В., 
Маляра О.В., Петренко Н.А., Прудича С.М., Сорокіної Л.О., Тоцької Н.І., 
Ушакова Л.О., Хомухи В.П., Шаєнка В.М., Шаєнко О.В., Янакій Н.В., Яцької 
О.І. з проханням затвердити їм проєкти проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1362-18/VIIІ,  1363-18/VIIІ,  
1364-18/VIIІ,  1365-18/VIIІ,  1366-18/VIIІ,  1367-18/VIIІ,  1368-18/VIIІ,  1369-

18/VIIІ,  1370-18/VIIІ,  1371-18/VIIІ, 1372-18/VIIІ, 1373-18/VIIІ, 1374-18/VIIІ, 
1375-18/VIIІ, 1376-18/VIIІ, 1377-18/VIIІ, 1378-18/VIIІ, 1379-18/VIIІ  
додаються. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та  передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Белайца Д.Е., Бугая О.І., Ващенка І.О., Векленця С.Й., 
Гладуша В.А., Магомедової О.А., Музиченко Л.О., Носика О.С., Турика О.В., 
Шаповала В.М., Янакій Н.В. з проханням затвердити їм проєкти землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та  передачу її у власність. Ознайомила з 
проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1380-18/VIIІ,  1381-18/VIIІ, 
1382-18/VIIІ, 1383-18/VIIІ, 1384-18/VIIІ, 1385-18/VIIІ, 1386-18/VIIІ, 1387-

18/VIIІ, 1388-18/VIIІ, 1389-18/VIIІ, 1390-18/VIIІ   додаються. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражу для подальшої 
передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Дорожона А.І. з проханням затвердити йому проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 



обслуговування гаражу для подальшої передачі у власність. Ознайомила з 
проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1391-18/VIIІ додається. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Гуськової Н.А., Клименчука М.Д. з проханням 
затвердити їм технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1392-18/VIIІ, 1393-18/VIIІ   
додаються. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Шаповал К.В., Вітомскової Л-Є.А., Федорченко О.Й., 
Бідулько Т.В., Перкіної Л.І., Паскевича І.В., Жадька М.О., Оскаленка С.П., 
Каправчука В.Л., Оскаленко Л.П., Ткачука Є.М., Яковець Л.Г. з проханням 
надати їм дозвіл на виготовлення  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

Ознайомила з проєктом рішення. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 

засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1394-18/VIIІ додається. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі  у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Антоненко Л.Є., Феник А.Р., Зайцевї А.О., Грневича 
В.М., Феника Б.Р., Осташка В.В., Осташка О.В., Осташко О.Ю., Осташко Г.С., 
Венгер В.В., Оскаленко Л.П. з проханням надати їм дозвіл на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
жилого будинку, господарських будівель та споруд для подальшої передачі  у 
власність. Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1395-18/VIIІ додається. 

 



25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Андріянової О.І., Толкушкіної С.І. з проханням надати 
їм дозвіл на виготовлення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 
передачу її у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1396-18/VIIІ, 1397-18/VIIІ   
додаються. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку пасовищ на території Софіївської 
селищної ради, вид угідь яких змінювати заборонено. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що враховуючи побажання 
землевласників та землекористувачів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення селищна рада вирішила затвердити 
перелік пасовищ на території Софіївської селищної ради, вид угідь яких 
змінювати заборонено. Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   Сокуренко І.М., 
Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- немає, 
«утрималися»- Назаренко В.А.., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1398-18/VIIІ додається. 



27. СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок державної власності в 
комунальну власність Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада вирішила 
прийняти земельні ділянки державної власності в комунальну власність 
Софіївської селищної ради. Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1399-18/VIIІ додається. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження вартості 1м2 присадибної земельної 
ділянки населених пунктів на території Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада 
враховуючи неможливість проведення точного розрахунку, вирішила 

затвердити вартість 1м2 присадибної земельної ділянки населених пунктів на 
території Софіївської селищної ради. Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1400-18/VIIІ додається. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення дії договору оренди землі. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від директора СТОВ «Володимирівське» Биби М.Г., керівника 
ФГ «Славутич» Ткаченка В.Г. з проханням достроково припинити дію 
договорів, які були укладені попередньо. Ознайомила з проєктами рішень. 



Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1401-18/VIIІ, 1402-18/VIIІ   
додаються. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для сінокосінні та випасання худоби. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Федорченко В.М. з проханням надати йому дозвіл на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
сінокосінні та випасання худоби. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1403-18/VIIІ додається. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки. 
Розгляд даного питання порядку денного 18 сесії перенесено на чергову 
сесію. Рішення не приймається. 
32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок членам фермерського господарства 



«НЕКТАР» з подальшою передачею у власність для ведення фермерського 
господарства. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від засновника СФН «НЕКТАР» Коваленка В.Г. з прлханням 
надати йому дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок членам фермерського господарства «НЕКТАР» з 
подальшою передачею у власність для ведення фермерського господарства. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1404-18/VIIІ додається. 

 

Депутат Василик С.М. заявив про виникнення у нього конфлікту інтересів при 
розгляді питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди» порядку денного   18 

сесії Софіївської селищної ради. 
33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Барильченка А.І., Бедзай Ю.М., Василика С.М., 
керівника СФГ «Славутич» Ткаченка В.Г., директора ТОВ «УНІВЕРСАЛ» 
Пономаренка О.О., Турівного Г.В. з проханням надати їм дозвіл на  розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 
оренди. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   



Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№1405-18/VIIІ, 1406-18/VIIІ,  
1407-18/VIIІ, 1408-18/VIIІ, 1409-18/VIIІ, 1410-18/VIIІ, 1411-18/VIIІ        
додаються. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої реєстрації права комунальної 
власності. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що  селищна рада має намір 
розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селищі 
Лошкарівка для подальшої реєстрації права комунальної власності. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 

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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1412-18/VIIІ додається. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту поліцейського офіцера громади.  
ВИСТУПИВ: Звягінцев В.М.- поліцейський офіцер громади, який прозвітував 
про проведену роботу у 2021 році поліцейським офіцером громади Андрухом 

І.І. (на час проведення сесії Андрух І.І. був хворий). Звягінцев В.М. дав 
відповіді на запитання, які виникли під час звіту у депутатів та селищного 
голови. 

Після обговорення селищний голова Сегедій П.Ю. ознайомив з проєктом 
рішення.  

Майстат Н.П.- член постійної комісії з питань  прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, яка повідомила про те,  що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  
розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу. 

Кравченко В.І. запропонував відновити роботу ГО «Січеслав» і спільними 
зусиллями з поліцією, поліцейськими офіцерами громади, депутатами та 
свідомими громадянами створювати безпечне проживання в громаді. 



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» - Бондаренко А.М.,  Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Лимарь Н.О., Левченко С.С.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А., Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1413-18/VIIІ додається. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Софіївської селищної ради до 
Президента України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України І. 
Баканова,  Генерального прокурора І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ 
України Д. Монастирського, виконувача обов’язків Директора Державного 
бюро розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з 
колаборантами. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Софіївської селищної ради, член Фракцій «СЛУГА 
НАРОДУ» Зубко В.В., яка ознайомила депутатів з проєктом звернення 

депутатів Софіївської селищної ради до Президента України В. Зеленського, 
Голови Служби безпеки України І. Баканова,  Генерального прокурора І. 
Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України Д. Монастирського, 
виконувача обов’язків Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова 
щодо необхідності посилення боротьби з колаборантами. 

Віра Василівна повідомила про те, що проєкт звернення та рішення до 
нього розроблено членами депутатської фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

Бондаренко А.М. висловив думку депутатської групи  «Успішна 
Софіївщина» щодо доцільності підписання даного звернення.  

Селищний голова Сегедій П.Ю. закликав депутатів підтримати проєкт 
звернення депутатів Софіївської селищної ради до Президента України В. 
Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова,  Генерального 
прокурора І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України Д. 
Монастирського, виконувача обов’язків Директора Державного бюро 
розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з 
колаборантами. 

Голова пленарного вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Лимарь Н.О., 
Левченко С.С., Назаренко Л.І.,  Овдієнко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю.,   Сокуренко 
І.М., Степанюк В.І.,  Шкаран Є.В., Ященко Т.В. «проти»- Бондаренко А.М.,  Майстат Н.П., 
«утрималися»- Бугайчук Р.Я., Кравченко В.І.,   Назаренко В.А., Трофимюк О.М.,., «не 
голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:   Рішення не прийнято.  
 



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

Всі питання порядку денного пленарного засідання 18 сесії селищної ради 
розглянуто. 18 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 18 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 18 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

18 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   

 

 

 


