
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
ПРОТОКОЛ № 03 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      17 лютого 2023 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.- Софіївський селищний голова. 

Надійшла пропозиція від Качан І.М. 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» - 21,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому 
Назаренко Л.І. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. ,  Акастьолова Л.П., Акастьолова 
Л.М., Демченко Т.В.,  Ліпіна Л.В.,  Головченко М.М.,   Ісаєва Г.Г., Дишко 
Н.В.,  Качан І.М., Корецький П.І.,   К о с т я н н і к о в а  С . І ,  К о р ж  О . В . , 

Климчук Р.В.,   М а з е н к о  В . А . ,   Розбицька С.В., Лейченко С.А.,  
Приходько Л.О.,  Березній К.І.,   Шинкаренко С.В.,  Лебедь В.Ф.,   
ВІДСУТНІ:   Андрух І.І., Дюжник А.П., Соляник В.М. (реєстраційний 

листок додається). 
Сегедій П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 

сьогоднішнього засідання виконкому. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

До  порядку  денного  ч е р г о в о г о  засідання  виконавчого  комітету 
селищної ради включено такі питання: 

1 Про надання висновку про доцільність/недоцільність позбавлення 
батьківських прав. 

2 Про надання дозволу на укладання договорів оренди земельних ділянок 
від імені малолітніх дітей. 



Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

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

4 Про затвердження висновку про можливість виконувати обов’язки 
опікуна недієздатної особи. 

5 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради від 21 лютого 2020 року №21. 

6 Про призначення помічника фізичній особі. 
7 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

Софіївської громади на 2021-2023 роки. 
8 Про виділення коштів на поховання безрідного. 

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

9 Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
10 Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

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

11 Про утворення комісії з приймання - передачі майна з державної у 
комунальну власність. 
Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

12 Про затвердження Плану заходів на 2023 рік щодо наповнення 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово- бюджетної 
дисципліни. 

13 Про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 2022 рік. 

14  Про внесення змін до рішення  селищної ради від 14 грудня 2022 року 
№1623-30/VIII «Про  бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік». 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

15 Про освітній процес у закладах освіти Софіївської селищної ради. 
Інформує: Мазенко В.А.- начальник Відділу освіти Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

16 Про форму організації освітнього процесу в Софіївській школі 
мистецтв на 2023/2024 навчальний рік. 
Інформує: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

17 Про взяття на квартирний облік. 
18 Про різницю в тарифах для Комунального підприємства «Софіївське» 

у 2023 році. 
19 Про надання дозволу гр. Лисак Уляні Василівні на перепоховання 



останків померлого Савченка Василя Філоновича. 
20 Про проведення змагань у закладах освіти Софіївської селищної ради. 

Інформує: Масько А.О. – заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

21. РІЗНЕ. 
 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 22,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 22,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність/недоцільність 
позбавлення батьківських прав. 
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», статтями 
19,150, пунктом 1 статті 164, статтею 180  Сімейного кодексу України, 
статтями 11,12,15 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання 
ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 
31.10.2022,  враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 
08.02.2023 (протокол № 02), діючи в найкращих інтересах дітей, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив затвердити висновок про недоцільність 
позбавлення ПІБ, 03.02.199* р.н., батьківських прав відносно малолітніх дітей 
ПІБ, 27.11.201* р.н., та ПІБ, 06.10.201* р.н.. 
Ознайомила з проєктом рішення та Висновком. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 18 
додається). 
 

2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договорів оренди земельних 
ділянок від імені малолітніх дітей. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що rеруючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про 
охорону дитинства», ст. 177 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», розглянувши заяву ПІБ та 
доданий пакет документів, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту 
прав дитини від 08.02.2023 (протокол № 2), з метою захисту правових та 
законних інтересів дітей, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати 
дозвіл законному представнику ПІБ, **.**.**** р.н., передати в оренду 1/12 



частку земельної ділянки (кадастровий номер *********), що розташована на 
території Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської 
області, цільове призначення земельної ділянки: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що належить малолітньому ПІБ, 

**.**.**** р.н., та 1/12 частку земельної ділянки (кадастровий номер 
********), що розташована на території Софіївської селищної ради 
Криворізького району Дніпропетровської області, цільове призначення 
земельної ділянки: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що належить малолітньому ПІБ, **.**.**** р.н., та підписати 
відповідні документи. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ:«за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: рішення виконавчого комітету селищної ради № 19 додається). 
 

3.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), 
рішенням виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 14 грудня 2021 
року № 174 «Про затвердження переліку категорій отримувачів соціальних 
послуг за бюджетні кошти», враховуючи рекомендації  комісії з питань 
прийняття громадян на обслуговування до Софіївського Центру надання 
соціальних послуг від 17.02.2023, 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 соціальної допомоги за 
місцем проживання Софіївського Центр надання соціальних послуг 
Софіївської селищної ради: 
1.1 на платній основі 8 осіб пенсійного віку, 1946-1957 років народження, які 

проживають в селах Олекандро- Білівка та  Новоюлівка. 
 

 1.2  на безоплатній основі 2 осіб пенсійного віку, 1939 р.н. та 1941 р.н. і 
проживають в смт Софіївка та с.Запорізьке. 

2. Прийняти на обслуговування до відділення соціальної роботи 
Софіївського Центру надання соціальних послуг Софіївської селищної ради 2 
осіб, 1988 р.н., та 2005 р.н.,  які проживають в с. Авдотівка та смт Софіївка.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 20 
додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про можливість виконувати 
обов’язки опікуна недієздатної особи. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись статтями 34, 
40, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до ст. 55, 56, 60, 62, 63, 67-74 Цивільного Кодексу України, статтями 236, 237, 
240, 241 Цивільно-процесуального Кодексу України, враховуючи, що ПІБ є 
матір’ю недієздатного ПІБ , протипоказань бути опікуном не має, з метою 
забезпечення особистих немайнових та майнових прав та інтересів 
повнолітньої особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати 
свої права і виконувати обов'язки виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1.  Затвердити висновок органу опіки та піклування Софіївської 
селищної ради про призначення опікуна над недієздатним ПІБ, **.**.**** р.н., 
що додається. 

2. Клопотати перед Софіївським районним судом: 
про звільнення адміністрацію Комунального закладу 

«Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської 
обласної ради від обов’язків опікуна; 

про призначення ПІБ, **.**.**** р.н., опікуном над недієздатним ПІБ, 

**.**.**** р.н. . 
Ознайомила з проєктом рішення та Висновком. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 21 
додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від 21 лютого 2020 року №21. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові  та 
штатні зміни у комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг», 
реорганізацію Софіївської районної державної адміністрації виконавчий 
комітет селищної ради вирішив внести зміни до складу мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі на території Софіївської 
селищної територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого 



комітету Софіївської селищної ради від 21 лютого 2020 року № 21 «Про 
утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на 
території Софіївської громади», виклавши  його у новій редакції. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 22 
додається). 
 

6.СЛУХАЛИ: Про призначення помічника фізичній особі. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що відповідно до підпункту 
4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 78 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6. пункту 
1 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету 
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 
від 26.05.1999 № 34/166/131/88, Порядку призначення та реєстрації помічника 
дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно 
здійснювати свої права та виконувати обов’язки, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради №27 від 26.04.2019, 
розглянувши заяву ПІБ вх. № 14 від 16.01.2023 та заяву-згоду ПІБ вх.№13 від 
16.01.2023 виконавчий комітет селищної ради вирішив призначити гр.ПІБ, 

**.**.**** р.н., помічником особі з інвалідністю ІІ групи професійного 
захворювання, пов’язаного з ліквідацією аварії на ЧАЕС ПІБ, **.**.**** р.н., 
який за станом здоров’я не здатний до самообслуговування, не може 
самостійно здійснювати свої права та обов’язки і потребує постійної 
сторонньої допомоги. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 23 
додається). 
 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись ст. 34,52, 53 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
необхідність корегування бюджетної частини Програми соціального захисту 
населення Софіївської громади на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням 
селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VIII « Про затвердження 
Програми соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки»  (зі 



змінами), виконавчий комітет селищної ради вирішив погодити проект змін до 
додатків 1 «Паспорт Програми» і 2 «ПЕРЕЛІК завдань і заходів  Програми 
соціального захисту населення Софіївської громади на 2021 -2023 роки до 
«Програми соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 

роки», затвердженої  рішенням селищної ради від 20 листопада 2020 року № 
25-2/VIII. 

Ознайомила з проєктом рішення та змінами до Програми. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ:  (рішення виконавчого комітету селищної ради № 24 
додається). 
 

8.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на поховання безрідного. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.16 Закону 
України від 10 липня 2003 року N 1102-IV «Про поховання та похоронну 
справу», Порядком організації поховання на території Софіївської селищної 
територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 
невпізнаних трупів, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від 12.09.2022 № 12, розглянувши заяву приватного 
підприємця Присяжнюк  Валентини Вікторівни щодо відшкодування витрат 
на поховання безрідного ПІБ та подані до заяви документи, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

 

1. Укласти договір-замовлення на організацію та проведення поховання 
померлої  безрідної особи ПІБ із приватним підприємцем Присяжнюк 
Валентиною Вікторівною, яка працює  у сфері ритуальних послуг на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 

 

2. Виділити кошти на фінансування витрат на поховання безрідного  ПІБ 

у сумі 5000,00 (п’ять тисяч) гривень. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -21, «проти»- немає, «утрималися»-1, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ:  (рішення виконавчого комітету селищної ради № 25 
додається). 
 

9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ІНФОРМУЄ: 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 благоустрій 
населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 
1045  «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених  пунктах», розглянувши звернення                          Криворізької 
районної військової адміністрації Дніпропетровської області від 15.02.2023 № 
443/0/531-23 та акт № 03 від 16.02.2023 «Про обстеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню» та розглянувши звернення                          
Комунального некомерційного підприємства «Софіївський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Дніпропетровської 
області від 03.02.2023 № 37 та акт № 02 від 07.02.2023 «Про обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню», виконавчий комітет селищної 
ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Криворізькій районній державній адміністрації  на 
проведення робіт з видалення сімнадцяти дерев (горобина –1 шт., береза –2 

шт., берест – 8 шт., клен – 3 шт., акація – 1 шт., ялина – 2 шт.) розташованих 
на прилеглій території біля будівлі за адресою: вул. Незалежності, 58, смт 
Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області без оплати 
відновної вартості, в зв’язку з аварійним та  сухостійним станом дерев. 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області (Березній К.І.) на проведення робіт 
з видалення восьми дерев (берест) розташованих на території недіючої будівлі 
Миколаївської амбулаторії  за адресою: вул. Квітнева, 15, с. Миколаївка 
Криворізького району Дніпропетровської області без оплати відновної 
вартості, в зв’язку з аварійним та  сухостійним станом дерев. 
Ознайомила з проєктами рішень та додатками до них. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкти рішень виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ:  (рішення виконавчого комітету селищної ради №№ 26, 
27додаються). 
 

10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
ІНФОРМУЄ: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної 
діяльності» розглянувши лист Комунального підприємства «Софіївське» від 
17.02.2023 № 513, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати дозвіл 
Комунальному підприємству «Софіївське» на проведення земляних робіт з 
будівництва мереж водопостачання по вул. Больнична та водовідведення по 
вул. Незалежності в смт Софіївка (схема додається).  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 



проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ:  (рішення виконавчого комітету селищної ради № 28 
додається). 
 

11.СЛУХАЛИ: Про утворення комісії з приймання - передачі майна з 
державної у комунальну власність. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на виконання ст. 6 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 46-р «Про передачу 
будівель у власність Софіївської селищної територіальної громади», з метою 

передачі майна з державної у комунальну власність, виконавчий комітет 

селищної ради вирішив утворити та затвердити склад комісії з приймання-

передачі майна з державної у комунальну власність Софіївської селищної 
територіальної громади. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 29 
додається). 
 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів на 2023 рік щодо наповнення 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово- бюджетної 
дисципліни. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що з метою забезпечення належного 
виконання бюджету селищної територіальної громади та створення умов для 
своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни необхідно затвердити План заходів на 2023 рік щодо наповнення 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни (далі – План заходів), що додається.  
Ознайомила з проєктом рішення і додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 



голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 30 
додається). 
 

13.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної 
дисципліни” (зі змінами) та рішення виконавчого комітету селищної ради від 
12 лютого 2022 року № 25 “Про затвердження плану заходів на 2022 рік щодо 
наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних 
коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни” виконавчий комітет 
селищної ради вирішив інформацію про підсумки виконання бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади за 2022 рік  взяти до відома. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 31 
додається). 
 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  селищної ради від 14 грудня 
2022 року №1623-30/VIII «Про  бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2023 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., 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 2023 рік», виконавчий комітет 
селищної ради вирішив погодити в цілому внесення змін до показників 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2023 рік за 
головними розпорядниками коштів бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади, згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 32 
додається). 
 



15.СЛУХАЛИ: Про освітній процес у закладах освіти Софіївської селищної 
ради. 
ІНФОРМУЄ: Мазенко В.А.- начальник Відділу освіти Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради,  яка повідомилва про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про правовий режим 
воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою 
Кабінету Міністрів України  від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального 
року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», враховуючи лист 
Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про 
організацію 2022/2023 навчального року», погодженням голови Криворізької 
районної державної адміністрації – начальника районної військової 
адміністрації щодо форми організації освітнього процесу в закладах освіти 
Софіївської селищної ради, враховуючи безпекову ситуацію на території 
громади та прилеглих територіях, забезпечення реалізації права дітей та 
молоді на здобуття повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив організувати освітній процес з 27 
лютого 2023 року у Софіївському ліцеї Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області, Софіївському центрі творчості Софіївської 
селищної ради  Дніпропетровської області, Софіївській дитячо-юнацькій 
спортивній школі Софіївської селищної ради  Дніпропетровської області за 
змішаною формою. 

Ознайомила з проєктом рішення.  
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 33 
додається). 
 

16.СЛУХАЛИ: Про форму організації освітнього процесу в Софіївській школі 
мистецтв на 2023/2024 навчальний рік. 
ІНФОРМУЄ: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись  законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про 
культуру», «Про позашкільну освіту», «Про правовий режим воєнного стану», 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії 
правового режиму воєнного стану в Україні», враховуючи доручення голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації- начальника обласної 
військової адміністрації від 01.07.2022 №Д-26/0/57-22 «Про підготовку 
закладів освіти усіх форм власності та підпорядкування до зимового періоду 



2022/2023 року, створення безпечних умов перебування у цих закладах освіти 
дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії Російської 
Федерації», враховуючи безпекову ситуацію на території громади та 
прилеглих територіях, результати опитування батьків щодо визначення форми 
освітнього процесу в Софіївській школі мистецтв та забезпечення реалізації 
права дітей на здобуття мистецької освіти,  виконавчий комітет  селищної ради 
вирішив організувати освітній процес у Софіївській школі мистецтв у 
2022/20243 навчальному році у змішаній (очній та дистанційній) формі. 

Ознайомила з проєктом рішення.  
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 34 
додається). 
 

17.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О. – заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Ради Міністрів 
Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 
11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР», розглянувши заяву та подані документи, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив взяти на квартирний облік 
Софіївської селищної ради до списку громадян, які користуються правом 
першочергового одержання жилих приміщень - внутрішньо переміщену особу 
з числа учасників бойових дій ПІБ, який проживає за адресою смт Софіївка,  
вул.*** **, Криворізького (Софіївського) району, Дніпропетровської області 
та членів його сім’ї : 

- ПІБ; 

- ПІБ. 

Ознайомив з проєктом рішення.  
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 35 
додається). 
 

18.СЛУХАЛИ: Про різницю в тарифах для Комунального підприємства 
«Софіївське» у 2023 році. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що в умовах воєнного 
стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про 



введення воєнного стану в Україні», розглянувши звернення Комунального 
підприємства «Софіївське» від 06.02.2023 № 11 та                        № 13, надані 
розрахунки, відповідно до ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення Софіївської селищної ради 
від 26.10.2022 № 1548 – 28/VIII «Про програму відшкодування різниці в 
тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення для населення Софіївської селищної територіальної громади 
Криворізького району Дніпропетровської області», рішення Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради від 09.12.2022 № 135 «Про тарифи на 
комунальні послуги», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.04.2022 року № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері 
комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, з метою 
зниження соціальної напруги серед населення у період воєнного стану, 
виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

          1. Не проводити коригування тарифів на комунальні послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які 
надаються Комунальним підприємством «Софіївське».  

2. Погодити різницю в тарифах на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються 
Комунальним підприємством «Софіївське» на 2023 рік у розмірі: 

- на централізоване водопостачання для населення в смт Софіївка, сіл 
Петрове, Запорізьке, Братське у розмірі 2,47 грн. за 1м3 між економічно 
обґрунтованим тарифом 37,86 грн. за 1м3 та фактично встановленим тарифом 
35,39 грн. за 1м3; 

- на централізоване водовідведення для населення в смт Софіївка у 
розмірі 2,80 грн. за 1м3 між економічно обґрунтованим тарифом 30,52 грн. за 
1м3 та фактично встановленим тарифом 27,72 грн. за 1м3; 

- на централізоване водопостачання для населення сіл Новоюлівка, 
Авдотівка, Трудолюбівка, Новопетрівка, Степове в розмірі 5,27 грн. за 1м3 між 
економічно обґрунтованим тарифом 22,27 грн. за 1м3 та фактично 
встановленим тарифом 17,00 грн. за 1м3. 

Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього.  
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 36 
додається). 



 

19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лисак Уляні Василівні на 
перепоховання останків померлого Савченка Василя Філоновича. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що  керуючись статтями 
30, 34, 52-54, 59, 60, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну 
справу», розглянувши заяву гр. Лисак У.В. від 11.01.2023, враховуючи лист 
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 
від 09.02.2023 № 4.2/1403, виконавчий комітет селищної ради вирішив надати 
дозвіл гр. Лисак Уляні Василівні, 1929 року народження, на перепоховання 
останків померлого Савченка Василя Філоновича, 1876 року народження, який 
помер 12 січня 1974 року, відповідно Свідоцтва про смерть серія І-КИ 
№323768 від 14.01.1974 виданого Миколаївським сільським РАЦС у 
Софіївському районі Дніпропетровської області, в межах території кладовища 
в селі Петрівка Криворізького району Дніпропетровської області (біля могил 
померлих рідних). 

Ознайомив з проєктом рішення.  
Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -20, «проти»-1, «утрималися»-1, не голосували-

н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 37 
додається). 
 

20. СЛУХАЛИ: Про проведення змагань у закладах освіти Софіївської 
селищної ради. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що  керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про правовий режим 
воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою 
Кабінету Міністрів України  від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального 
року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», враховуючи 
лист Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про 
організацію 2022/2023 навчального року», погодженням голови Криворізької 
районної державної адміністрації – начальника районної військової 
адміністрації щодо форми організації освітнього процесу в закладах освіти 
Софіївської селищної ради, враховуючи безпекову ситуацію на території 
громади та прилеглих територіях, виконавчий комітет селищної ради 
вирішив провести 11 березня 2023 року в смт Софіївка по вулиці Чкалова, 
будинок 1, на базі Софіївського ліцею Софіївської селищної ради зональні 
змагання Чемпіонату ГО ДТО ВФСТ «Колос» з волейболу. 

Ознайомив з проєктом рішення.  



Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -22, «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 38 
додається). 
 

 
 

Результати поіменного голосування додаються. 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

Секретар засідання, 
член виконкому Людмила НАЗАРЕНКО 

 
 

 


