
 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка 20 вересня 2021 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю,- селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Акастьолова Л.М., Головченко М.М., 
Демченко Т.В.,  Дюжник А.П., Ліпіна Л.В., Дишко Н.В., Масько А.О.,  

Качан І.М., Климчук Р.В., Костяннікова С.І., Корж О.В., Розбицька С.В.,  
Шинкаренко С.В.,  Лейченко С.А., Лебедь В.Ф., Хваль Ю.О. 
ВІДСУТНІ:  Акастьолова Л.П., Андрух І.І., Бідулько Т.В., Ісаєва Г.Г.,  

Корецький П.І., Мазенко В.А.,  Соляник В.М., (реєстраційний листок 
додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання: 
1. Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

території Софіївської селищної територіальної громади. 
2. Про затвердження Положення про експертну комісію Виконавчого 

комітету Софіївської селищної ради та її склад. 

Доповідає: Назаренко Л.І.-  секретар селищної ради. 
3. Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 

транспортування, постачання) 
4. Про взяття на квартирну чергу. 
5. Про надання згоди на реалізацію майна. 
6. Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 



Доповідає: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

7. Про надання дозволу на земляні роботи. 
8. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
9. Про надання дозволу на проведення санітарної обрізки дерев. 

Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

10. Про затвердження мережі комунальних закладів освіти на 2021/2022 
навчальний рік. 

11. Про затвердження штатної чисельності закладів освіти. 

Доповідає: Бугай Т.С.- спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету 
селищної ради. 

12. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

13. Про виключення квартири із числа службових. 

Доповідає: Магеря І.В.- головний спеціаліст відділу комунальної власності та 
правового забезпечення виконавчого комітету  селищної ради.    

14. Про прийняття на обслуговування до Центру надання соціальних послуг 
Софіївської селищної ради та звільнення від оплати за надання 
соціальної послуги. 

Доповідає: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 

виконавчого комітету  селищної ради.    
15. Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 

селищної територіальної громади на 2021 року. 
16. Про заходи з підготовки проекту бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

17. Про погодження Акту погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами Нестеренку Л.В. 

Доповідає: Ільїна Р.І. - головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
виконавчого комітету  селищної ради. 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 року. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), виконавчий 



комітет селищної ради вирішив погодити в цілому внесення змін до 
показників місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади 
на 2021 рік за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади, згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього.  Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 112 

додається). 
2. СЛУХАЛИ: Про заходи з підготовки проекту бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, статті 75 Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації від 07 вересня 2021 року № Р-

774/0/3-21 «Про заходи з підготовки проектів обласного та інших місцевих 
бюджетів на 2022 рік», з метою забезпечення своєчасного складання 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив затвердити план заходів з проєкту бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік, що додається. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 113 

додається). 
3. СЛУХАЛИ: Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 
на території Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛА: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради, яка повідомила про те, 
що беручи до уваги те, що на території держави щорічно протягом вересня – 

листопада місяця проводиться профілактична акція «УРОК»,  метою якої є 
недопущення порушення права дітей на здобуття ними дошкільної  та 
загальної середньої освіти,  виконавчий комітет селищної ради вирішив 
організувати облік дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів, які 
проживають чи перебувають на території Софіївської селищної територіальної 
громади. Визначити відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради уповноваженим органом відповідальним за організацію ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають  
у межах  Софіївської селищної територіальної громади. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 



проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 114 

додається). 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про експертну комісію 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради та її склад. 
ВИСТУПИЛА: Назаренко Л.І., яка повідомила про те, що відповідно до статті 
6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності 
документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 
серпня 2007 року № 1004, Наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 
№ 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію 
державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 
комунального підприємства, установи та організації», виконавчий комітет 
селищної ради вирішив затвердити Положення про експертну комісію 

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради та склад  експертної комісії 
виконавчого комітету Софіївської селищної  ради. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 115 

додається). 
5.СЛУХАЛИ:Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 
транспортування, постачання). 

ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись п.2 ч. «а» 
ст.28, п.1. ч. «а» ст.30, ст.40, п.2, ч.2 ст.52 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.1,п.5 ст.10 Закону України від 09.11.2017 № 
2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», ст.13, ст.20 Закону України 
«Про теплопостачання», постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 239 від 12.09.2018 року, враховуючи звернення ТОВ 
«Альтернативтеплосервіс» від 01.09.2021 №01/09/21-1, виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради має намір: 

 

1. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Альтернативтеплосервіс» тарифи на теплову енергію (виробництво, 
транспортування, постачання) для надання послуг з централізованого 



опалювання бюджетним установам, іншим суб’єктам господарювання  та  
населенню згідно  додатку . 

2. ТОВ «Альтернативтеплосервіс» повідомити споживачів про 
встановлення тарифу не менше ніж за 60 днів до введення його у дію. 

3. Тарифи ввести в дію з 01 січня 2022 року. 
 Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 116 

додається). 
6.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирну чергу. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., 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 заяви та подані документи, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив взяти на квартирну чергу 
Софіївської селищної ради до списку громадян, які користуються правом 
першочергового одержання жилих приміщень: 

- учасника бойових дій в зоні АТО Бургара Станіслава Олеговича. 

2. Взяти на квартирну чергу Софіївської селищної ради до загального 
списку громадян, які користуються правом одержання жилих приміщень: 

- Рижакову Ольгу Юріївну,  як таку, що не має власного житла. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 117 

додається). 
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реалізацію майна. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись пунктом 30 
частини 1 статті 26, статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні”, розглянувши лист Комунального підприємства «Софіївське»  від 
10 вересня 2021 року № 186, виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
вирішив: 
 

      1. Надати комунальному підприємству "Софіївське” згоду на реалізацію 
металевих труб демонтованої мережі водопостачання по с. Трудолюбівка                       
(75 п.м діаметром 100 мм, 325 п.м діаметром 150 мм.). 



Розглянувши лист Комунального підприємства «Софіївське»  від 16 
вересня 2021 року № 192, виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
вирішив: 
 

      2. Надати комунальному підприємству "Софіївське” згоду на реалізацію 
металевих труб демонтованої мережі водопостачання по с. Трудолюбівка                       
(600 п.м діаметром 100 мм). 
 Ознайомив з проєктами рішень. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкти рішень виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 118, 

№130 додаються). 
8.СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив 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. Присяжнюк Валентини Вікторівни щодо 
відшкодування витрат на поховання померлої безрідної Щербакової Ірини 
Іванівни та подані до заяви документи, виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради вирішив відшкодувати Присяжнюк Валентині Вікторівні 
витрати на поховання померлої безрідної Щербакової Ірини Іванівни у сумі  
4500.00 грн. (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 119 

додається). 
9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на земляні роботи. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Хижової Н.М. від 
09.09.2021, виконавчий комітет селищної ради має намір надати дозвіл 
мешканцям вулиці Сонячна, в особі громадянки Хижової Наталі Миколаївни, 
на проведення земляних робіт з будівництва  водопроводу від центральної 
водопровідної мережі по вул. Квітнева в смт Софіївка до житлових будинків 
№ 5 –  № 13 по вул. Сонячна в смт Софіївка.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 



Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 120 

додається). 
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що розглянувши 
звернення Бєлайц В.В. та Магомедової О.А. та акт № 11 від 13.09.2021 «Про 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», виконавчий 
комітет має намір надати дозвіл Бєлайц Вікторії Вікторівні та Магомедовій  
Олені Абдулатіївні провести роботи з видалення одного дерева (акація), що 
розташоване на прилеглій території біля будівлі магазину «Хобі» по вулиці 
Незалежності, 79 в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської 
області без оплати відновної вартості в зв’язку з аварійним та сухостійним 
станом дерева. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 121 

додається). 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення санітарної обрізки дерев. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., 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 акт № 12 
від 18.08.2021 «Про обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню», виконавчий комітет селищної ради  має намір надати дозвіл 
Комунальному підприємству «Софіївське» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області на проведення 
санітарної обрізки восьми дерев (берест) та видалення порослі в місцях 
прилягання вулиць Набережна та Першотравнева з автодорогою О041813 
від а/д Братське – Софіївка - Н-11 – Комбікормовий завод в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області.  

Розглянувши звернення директора КП «Софіївське» Лебедя В.Ф. та акт 
№ 13 від 20.09.2021 «Про обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню», виконавчий комітет має намір надати дозвіл Комунальному 
підприємству «Софіївське» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на проведення робіт з видалення одного дерева 
(берест), що розташоване на майданчику біля водонапірної башти по вул. 
Больнична в смт Софіївка Дніпропетровської області без оплати відновної 
вартості в зв’язку з аварійним та сухостійним станом дерева. 



Ознайомила з проєктами рішень. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкти рішень виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №№ 122, 

№123 додаються). 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі комунальних закладів освіти на 
2021/2022 навчальний рік. 
ВИСТУПИЛА: Бугай Т.С.- спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету 
селищної ради, яка повідомила про те, що розглянувши пропозиції закладів 
освіти Софіївської селищної ради щодо мережі груп, класів та контингенту 
здобувачів освіти відповідно до потреб населення у 2021/2022 навчальному 
році, з метою забезпечення реалізації права дітей та молоді на здобуття 
дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти 

виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити мережу комунальних 
закладів  освіти на 2021/2022 навчальний рік. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 124 

додається). 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження штатної чисельності закладів освіти. 
ВИСТУПИЛА: Бугай Т.С., яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», наказом Міністерства освіти і науки України  від 06 грудня 2010 року 
№ 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної 
середньої освіти», з метою забезпечення повноцінної діяльності комунальних 
закладів, підпорядкованих відділу освіти, виконавчий комітет селищної ради 
вирішив затвердити штатну чисельність закладів освіти. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 125 

додається). 
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Магеря І.В.- головний спеціаліст відділу комунальної 
власності та правового забезпечення виконавчого комітету  селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Конституцією України,  ст. 40 Закону 



України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 255 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення,  враховуючи рішення виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради № 41 від 21.06.2019 « Про уповноваження 
складати протоколи про адміністративні правопорушення», з метою 
забезпечення оформлення матеріалів у справах про адміністративні 
правопорушення,  виконавчий комітет селищної ради вирішив внести зміни до 
рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради  від  21.06.2019   № 
41 «Про уповноваження складати протоколи про адміністративні 
правопорушення». Уповноважити складати протоколи про адміністративні 
правопорушення:  

- Костяннікову Світлану Ігорівну, начальника відділу  містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території – головного архітектора 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради; 

- Головченка Михайла Михайловича, старосту Кам’янського 
старостинського округу;  

- Демченко Тетяну Володимирівну, старосту Запорізького 
старостинського округу; 

- Дюжника Анатолія Павловича, старосту Миколаївського 
старостинського округу; 

- Ліпіну Людмилу Вікторівну, старосту Новоюлівського старостинського 
округу; 
Маська Антона Олеговича, заступника селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
 Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 126 

додається). 
15.СЛУХАЛИ: Про виключення квартири із числа службових. 
ВИСТУПИЛА: Магеря І.В., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про приватизацію державного житлового фонду»,  
Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і 
користування ними, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 
04.02.1988  № 37, враховуючи заяву ПІБ від 02.09.2021   вх. № 1238, після 
обговорення запропонованого проєкту рішення виконавчий комітет 
селищної ради вирішив не виключати із числа службових житлових 
приміщень однокімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою: вулиця 
Больнична, буд. 21, кв. 12, селище міського типу Софіївка Софіївського 
району Дніпропетровської області. В обговоренні даного питання взяли 
участь члени виконкому Качан І.М., Масько А.О., Шинкаренко С.В. 



1 пропозиція: «виключити із числа службових житлових приміщень 
однокімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою: вулиця Больнична, 
буд. 21, кв. 12, селище міського типу Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області. 
Підсумки голосування: «за» - 1, «проти»- 14, «утрималися»- 3, не голосували- 

0, рішення не прийнято. 
2 пропозиція: «не виключати із числа службових житлових приміщень 
однокімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою: вулиця Больнична, буд. 
21, кв.12, селище міського типу Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області». 
Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 2, не голосували- 

0, рішення  прийнято. 
УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 127 

додається). 
16.СЛУХАЛИ: Про прийняття на обслуговування до Центру надання 
соціальних послуг Софіївської селищної ради та звільнення від оплати за 
надання соціальної послуги. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету  селищної ради, яка повідомила про те, що в селищну 
раду надійшла заява та пакет документів від гр. ПІБ з проханням щодо   
прийняття на обслуговування до Центру надання соціальних послуг 
Софіївської селищної ради та звільнення від оплати за надання соціальної 
послуги його дружини ПІБ, 1950 р.н..  

Крім того, з метою організації надання соціальних послуг громадянам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги у їх 
подоланні : 

1. Прийняти на обслуговування до комунального закладу «Центр надання 
соціальних послуг» до відділення соціальної роботи сім’ї:    

ПІБ, ***1985 р.н. (с. ***, вул. ***, *);  
ПІБ, ***1981 р.н., (с. ***, вул. ***, *);  
ПІБ, ***1989 р.н. (с. ***, вул. ***, *) 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 128 

додається). 
17.СЛУХАЛИ: Про погодження Акту погодження меж земельної ділянки із 
суміжними землевласниками та землекористувачами Нестеренку Л.В. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І. - головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 



земельних відносин виконавчого комітету  селищної ради, яка повідомила 
про те, що розглянувши заяву гр. Нестеренка Леоніда Володимировича, що 
проживає за адресою: с. ***, вул. ***,* і Акт погодження меж земельної 
ділянки із суміжними землевласниками та землекористувачами, що 
підписується  суміжними землевласниками та землекористувачами для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом 
України, відповідно до рішення селищної ради від 27.06.2012р. №1190-16/VІ 
та протоколу  №6 засідання комісії із земельних питань по вирішенню 
земельних спорів від 27.07.2021, виконавчий комітет селищної ради вирішив 
погодити Акт погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами гр. Нестеренку Л.В., що виготовляє 
технічну документацію із   землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,25га  без підпису суміжного 
землекористувача гр. Конобаса С.   в зв’язку з    його безпідставною відмовою. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -18, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 129 

додається). 
 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 
 
 


