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ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                        16 квітня 2021 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю. –селищний голова. 
Секретар засідання: Масько А.О. – заступник селищного голови. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Головченко М.М., Ісаєва Г.Г., Дишко Н.В.,  
Качан І.М.,  Костяннікова С.І., Мазенко В.А.,  Розбицька С.В., Шинкаренко 
С.В.,  Бідулько Т.В.,  Лейченко С.А.,  Назаренко Л.І., Ліпіна Л.В., Акастьолова 
Л.П., Акастьолова Л.М.,  Назаренко Л.І., Ліпіна Л.В., Акастьолова Л.П., 
Акастьолова Л.М.,  Корж О.В., Хваль Ю.О., 
ВІДСУТНІ:   Андрух І.І.,  Корецький П.І., Соляник В.М., Демченко Т.В.,  
Дюжник А.П., Климчук Р.В.,  Лебедь В.Ф., 
 (реєстраційний листок додається). 

Сегедій П.Ю. цікавиться у членів виконкому чи всі ознайомилися з 
порядком денним сьогоднішнього засідання.  

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного роботи 
виконавчого комітету селищної ради в цілому. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 

селищної ради включено такі питання: 
1. Про надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані на 

військову службу за контрактом. 
2. Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 

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

3. Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єкту 
нерухомого майна на ім’я малолітньої дитини. 

4. Про взяття на квартирну чергу. 



Доповідає: Розбицька С.В.- начальник відділу у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

5. Про присвоєння поштової адреси. 
6. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

Доповідає: Ніщік І.М.- спеціаліст І категорії відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території виконкому селищної 
ради. 

7. Про надання службової квартири. 

Доповідає: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення виконавчого комітету селищної ради. 

8. Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік. 
     Доповідає: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу селищної ради. 

9. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної 
середньої освіти. 

Доповідає: Мазенко В.А.- начальник відділу освіти виконавчого комітету 
селищної ради. 
10.  Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та 

призначення керівника комунального закладу загальної середньої освіти. 
Доповідає: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань  

виконавчого комітету селищної ради. 
1.СЛУХАЛИ: Про надання одноразової грошової допомоги особам, які 
зараховані на військову службу за контрактом. 

ВИСТУПИЛА: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради, яка повідомила про 
те, що Керуючись п.4 «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до рішення селищної ради від 20.11.21 № 24-2/VIIІ              
«Про затвердження програми заохочувальних виплат громадянам», 
враховуючи подані документи та заяву, виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради вирішив виділити за рахунок  бюджетної програми кошти в 
сумі 15 000 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) військовослужбовцям, 
яких зараховано для проходження служби за контрактом у 2020 та 2021 роках 
терміном на 3 роки. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 34 додається). 
2.СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 



ВИСТУПИЛА: Назаренко Л.І., 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», розглянувши заяву гр. *** щодо відшкодування витрат на поховання 
померлого безрідного *** та подані до заяви документи, виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради вирішив відшкодувати *** витрати на поховання 
померлого безрідного ***. 

Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

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

3.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єкту 
нерухомого майна на ім’я малолітньої дитини. 

ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.-  начальник відділу у справах дітей виконкому 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 177 Сімейного кодексу України, відповідно до  Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини», враховуючи рекомендації комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті селищної ради від 12.04.2021 (протокол 
№4), розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив надати дозвіл ***, *** р.н, на 
укладання договору дарування об'єкту нерухомого майна: двокімнатної 
квартири загальною площею 42.9 м2, що розташована за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ***, буд. *, кв. *, що є її 
приватною власністю, на ім'я її неповнолітнього сина ***, *** р.н. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 36 додається). 
4.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирну чергу. 

ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.-, яка повідомила 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», виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради вирішив взяти на квартирну чергу Софіївської селищної ради до списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень: 

- дитину-сироту ***, *** року народження, яка зареєстрована за адресою: 

вул. ***, буд.*, кв.*,  смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської 
області. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 37 додається). 
5.СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси. 

ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М.- спеціаліст І категорії відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території виконкому селищної ради, 

яка повідомила про те, що керуючись Конституцією України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про 
порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння, 
зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 
Софіївської селищної ради, затвердженого рішенням Софіївської селищної 
ради від 27.02.2019  № 2316-43/VII,  враховуючи висновок обласного 
комунального підприємства «Софіївське БТІ» щодо технічної можливості 
поділу об’єкту нерухомого майна - будівлі гуртожитку (загальною площею 
244,3м2), виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Присвоїти квартирі № 1, загальною площею 73,5 м2, в 
Дніпропетровській області Софіївського району в смт Софіївка по вулиці 
Карпенка, що належить на правах комунальної власності Софіївській 
селищній раді поштову адресу: Дніпропетровська область, Софіївський район, 
смт Софіївка, вул. Карпенка, № 1, корпус 10, квартира 1. 

2. Присвоїти гуртожитку, загальною площею 98,0 м2, Дніпропетровській 
області Софіївського району в смт Софіївка по вулиці Карпенка, що належить 
на правах комунальної власності Софіївській селищній раді поштову адресу: 
Дніпропетровська область, Софіївський район, смт Софіївка, вул. Карпенка № 
1, корпус 10. 

3. Присвоїти квартирі № 2, загальною площею 72,8 м2, Дніпропетровській 
області Софіївського району в смт Софіївка по вулиці Карпенка, що належить 
на правах комунальної власності Софіївській селищній раді поштову адресу: 
Дніпропетровська область, Софіївський район, смт Софіївка, вул. Карпенка, 
№ 1, корпус 10, квартира 2. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  



Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 38 додається). 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., 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 Ісаєвої Г.Г. -  начальника 
відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради від 10.03.2021 та акт № 2 від 12.03.2021 «Про обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню», виконавчий комітет вирішив 
надати дозвіл Ісаєвій Галині Григорівні - начальнику відділу культури, 
туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради на 
проведення робіт з видалення трьох берестів на території Комунального 
закладу «Любимівський сільський клуб» в с. Любимівка, вул. Кооперативна, 1 
та одного береста на території Комунального закладу «Авдотівський сільський 
клуб» в с. Авдотівка, вул. Центральна, 23, без оплати відновної вартості, в 
зв’язку з аварійним та сухостійним станом дерев. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 39 додається). 
7.СЛУХАЛИ: Про надання службової квартири. 

ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Конституцією України, законами України  
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Житловим кодексом Української 
РСР,  постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 «Про 
службові жилі приміщення», розглянувши заяви Бугір О.П., Ковтун О.І. та 
додаткові пакети документів, виконавчий комітет селищної ради має намір: 

- Надати Бугір Оксані Петрівні, лікарю загальної практики сімейної 
медицини Софіївської лікарської амбулаторії, службову квартиру загальною 
площею 50,5 м2 (житлова площа 27,3 м2) за адресою: вулиця Больнична, 
будинок 35, квартира 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської 
області, для проживання разом з членами її сім’ї – чоловіком Бугір Василем 
Степановичем та донькою Бугір Анною Василівною. 

1. Надати Ковтун Олені Іванівні, директору Комунального закладу 
«Софіївський будинок культури»,  службову квартиру загальною площею 51,2 
м2 (житлова площа 28,1 м2) за адресою: вулиця Больнична, будинок 35, 
квартира 14, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області, 
для проживання разом з чоловіком – Чередніченком Дмитром Валерійовичем.  



Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 40 додається). 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 
рік. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.   яка повідомила про те, які зміни необхідно 
внести до показників селищного бюджету на 2021 рік. 
Ознайомила з  проєктом рішення. Після обговорення  голова засідання ставить 

проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 41 додається). 
9.СЛУХАЛИ: Про закріплення території обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти. 
ВИСТУПИЛА: Мазенко В.А.- начальник відділу освіти виконавчого комітету 
селищної ради, яка  повідомила про те, що відповідно до вимог законів 
України «Про місцеве самоврядування           в Україні», «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами і доповненнями), 
враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 
«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти»,  виконавчий комітет селищної ради вирішив закріпити 
території обслуговування за комунальними закладами освіти Софіївської 
селищної ради згідно з додатком. 

Ознайомила з  проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення  
голова засідання ставить проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 42 додається). 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок проведення 
конкурсу та призначення керівника комунального закладу загальної середньої 
освіти. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань  
виконавчого комітету селищної ради, яка  повідомила про те, що керуючись  
Конституцією України, законами  України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», враховуючи 
Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального 



закладу загальної середньої освіти, з метою визначення загальних засад 
проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів загальної 
середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.03.2018 №291, виконавчий комітет  селищної ради вирішив затвердити 
Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти, що додається.  
Ознайомила з  проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення  
голова засідання ставить проєк рішення виконавчого комітету на голосування.  
Підсумки голосування: «за» - 15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували-

0. 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 43 додається). 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова                                                         П.Сегедій 

 

                                                                                       

 

Секретар засідання 

секретар селищної ради                                                Л.Назаренко 

 

 


