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ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  13 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               14 вересня 2021 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 15 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  13 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 13 сесії присутні: начальник фінансового 

відділу селищної ради Приходько Л.О. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 13 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  13 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 13 сесії селищної ради VIIІ скликання.  



Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 

надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2021 році. 

2.   Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 
№114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
Доповідає: начальник фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Приходько Л.О. 
3. Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 19,   «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 інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2021 році. 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
статей 93, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, селищна рада вирішила передати у 2021 році кошти інших 
субвенцій з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту 
Дніпропетровському обласному бюджету на співфінансування придбання 
мультифункціональних спортивних майданчиків для Управління молоді і 
спорту облдержадміністрації в сумі  192 000 гривень.  Дала відповіді на 
запитання депутатів.  

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. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,  
Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В.,  Лимарь Н.О., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,    Овдієнко В.А.,   Попришко М.І., Рудніцький О.З., Федорченко К.С.,   
Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1058-13/VIIІ додається. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 
№114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка ознайомила депутатів із змінами до 
рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік». Дала відповіді на 
запитання депутатів.  
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. 

Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,  
Василик С.М., Заскока О.Л., Зубко В.В.,  Лимарь Н.О., Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,    Овдієнко В.А.,   Попришко М.І., Рудніцький О.З., Федорченко К.С.,   
Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1059-13/VIIІ додається. 

РІЗНЕ. 
Селищний голова Сегедій П.Ю.: 
- повідомив про результати його робочих поїздок в Коропську ТГ 
(Чернігівська обл.) та Комиш-Зорянську ТГ (Запорізька обл.); 
- про участь у роботі 2 щорічної конференції в м. Одеса (08-09 вересня), яка 
проводила під патронатом Надзвичайної Кредитної Програми для відновлення 
України. Завдяки участі в згаданій Програмі наша громада змогла здійснити 
санацію ДДНЗ «Чайка», « Берізка» та «Ромашка»; 
- поділився з депутатами своїми планами щодо подальшої співпраці з 
Надзвичайної Кредитної Програми для відновлення України; 
- повідомив про майбутній візит 24-25 вересня ц.р. до нашої громади 
представників Коропської ТГ (Чернігівська обл.) та Комиш-Зорянської ТГ 
(Запорізька обл.); 



- запросив депутатів та членів їх сімей 25 вересня прийти на святковий захід з 
нагоди святкування Дня селища Софіївка та 5 – річниці створення Софіївської 
ТГ; 

- повідомив про те, що 22 вересня о 13 год. дня відбудеться пленарне засідання 
14 чергової сесії селищної ради. 

Депутат Рудніцький О.З. поцікавився: які будівельні роботи в цьому році 
планується провести на стадіоні «Колос»? 

На його запитання дав відповідь селищний голова Сегедій П.Ю. З вересня 
місяця роботи на об’єкті відновлюються. Сплановано територію футбольного 
поля, видалено молоді поросль дерев. В цьому році планується освоїти 5 млн. 
грн. Більша частина робіт буде проведена в 2022 році. 

 

 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 13 сесії селищної ради 
розглянуто. 13 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 13 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 13 

 сесії                                                                                              П. СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

13 сесії                                                                                            Л.НАЗАРЕНКО   

 


