
Додаток  
до рішення Софіївської селищної ради  
від «___»_________ 2021 року № _____ 

 

ПЕРЕЛІК 
рішень Софіївської селищної ради для зняття з контролю 

 

 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту 

№ 
з/п 

№, дата 
рішення 

Назва рішення Виконання 

1 894-21/ VIІ 
03.04.2017 

Про звернення депутатів 
Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області до 
Президента України Петра 
Порошенка, Кабінету Міністрів 
України та Верховної ради 
України, голови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
і ком послуг щодо відміни 
рішення НКРЕКП,яким введено 
щомісячну абонплату за 
підключення до системи 
газопостачання 

направлено звернення 

2 1104-24/VIІ 
30.06.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«ЗАПОРІЗЬКА СІЛЬСЬКА 
БІБЛІОТЕКА» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

3 1105-24/VIІ 
30.06.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ 
КЛУБ» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

4 1106-24/VIІ 
30.06.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів  КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ « СОФІЇВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ № 2» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

5 1263-25/VIІ 
11.08.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів  КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ЛЮБИМІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

6 1264-25/VIІ 
11.08.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів  КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ « ЛЮБИМІВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

7 1268-25/VIІ 
29.04.2017 

Про приймання юридичних осіб 
та їх майна до комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання-передачі від 
28.11.2017 

8 1265-25/VIІ Про ліквідацію Запорізької внесено дані до Єдиного 



11.08.2017 сільської виборчої комісії державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

9 1344-27/VIІ 
20.09.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів  СОФІЇВСЬКОГО 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 2 
« РОМАШКА» ЗАГАЛЬНОГО 
ТИПУ 

 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань  

10 1343-27/VIІ 
20.09.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів СОФІЇВСЬКОГО 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 1 
«ЧАЙКА» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

11 1345-27/VIІ 
20.09.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів СОФІЇВСЬКОГО 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 3 
« БЕРІЗКА» ЗАГАЛЬНОГО 
ТИПУ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

12 1568-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів районного 
комунального підприємства  « 
СОФІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА АПТЕКА № 100»  
СОФІЇВСЬКОЇ РАЙОНОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

13 1566-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів  комунального 
закладу «Софіївський районний 
будинок культури» Софіївської 
районної ради  Дніпропетровської 
області 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

14 1565-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Софіївська районна дитяча 
бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

15 1563-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Софіївський районний історико- 

краєзнавчий музей» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

16 1562-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Софіївська районна музична 
школа» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

17 1567-30/VIІ 
13.12.2017 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Софіївська друкарня» 
Софіївської районної ради 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

18 1564-30/VІІ Про внесення змін до установчих перереєстровано, внесено зміни 



13.12.2017 документів комунального закладу 
«Софіївська центральна районна 
бібліотека» 

до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

19 1729-33/ VІІ 
28.03.2018 

Про внесення змін до установчих 
документів  комунального 
закладу «Софіївський сільський 
клуб № 1» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

20 1730-33/ VІІ 
28.03.2018 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Софіївська сільська бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

21 1728-33/ VІІ 
28.03.2018 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Петрівська сільська бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

22 1736-34/ VІІ 
16.05.2018 

Про створення комунального 
закладу «Братський сільський 
клуб» 

зареєстровано, внесено 
інформацію до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань 

23 1975-37/VII 
29.08.2018 

Про затвердження Переліку 
об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної ради, що 
підлягають приватизації шляхом 
продажу на аукціоні 

виконано, процедура 
приватизації завершена 

24 2243-42/ VIІ 
27.12.2018 

Про припинення діяльності 
Миколаївської сільської ради 

виконано, внесено дані до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

25 2242-42/VII 

27.12.2018 

 

Про приймання юридичних осіб 
та їх майна до  
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

(комунальний заклад 
«Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів», 
комунальний заклад 
«Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» ) 
 

Акт  приймання- передачі від 
12.01.2019 

 

 

26 2257-43/ VII 

27.02.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального 
підприємства «Софіївське» 

 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

27 2261-43/ VII 

27.02.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 



28 2260-43/ VII 

27.02.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

29 2361-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Володимирівська сільська 
бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

30 2362-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Володимирівський сільський 
клуб» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

31 2363-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Миколаїська сільська 
бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

32 2364-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Олександро-Білівська сільська 
бібліотека» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

33 2365-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів комунального закладу 
«Миколаївська місцева пожежна 
охорона» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

34 2366-44/ VII 

27.03.2019 

Про внесення змін до установчих 
документів КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «МІГЕЯ» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

35 2422-45/ VII 

03.05.2019 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 
(Автомобіль САЗ-3503) 

Акт приймання-передачі від 
23.05.2019 

36 2556-49/ VII 

28.08.2019 

Про створення Комунального 
закладу «Широківський центр 
громадської активності» 

зареєстровано, внесено дані до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

37 2888-57/ VII 

22.01.2020 

Про внесення змін до установчих 

документів Комунального 
підприємства «Софіївська 
центральна районна лікарня» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

38 3112-60/ VII 

22.04.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
підприємства «Софіївське» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

39 3619-66/ VII 

21.10.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 



некомерційного підприємства 
«Софіївський районний центр 
первинної медико – санітарної 
допомоги» 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

40 3720-67/ VII 

04.11.2020 

Про внесення змін до установчих 
документів Комунального 
підприємства «Софіївське» 

перереєстровано, внесено зміни 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань 

 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

 

1 1267-25/ VIІ 
11.08.2017 

Про продаж нерухомого майна 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

приватизація завершена в 2020 
році, укладено договір купівлі 
продажу 

2 1399-28/ VIІ 
11.10.2017  

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради  

виконано, право власності 
зареєстровано 

3 1627-31/ VІІ 
24.01.2018 

 

По передачу майна комунальної  
власності Софіївської селищної 
ради  
(будинок Авіамоделістів) 

Вакулівська сільська рада 
рішення № 617-19/ VІІ та акт від 
26.03.2018 

4 1679-32/ VІІ 
28.02.2018 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради  
(Гаражі СЕС багатоповерхові 
будинки) 

на гаражі право власності 
зареєстровано 

5 1978-37/ VІІ 
29.09.2018 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради  
(житловий будинок із 
господарськими спорудами за 
адресою: провулок Незалежності, 
15, Софіївка) 

право власності зареєстровано 

7 2258-43/ VII 

27.02.2019 

Про затвердження передвального 
акту Миколаївської сільської 
ради  

виконано 

8 2550-49/ VII 

28.08.2019 

Про деякі питання приватизації та 
внесення змін до рішень 
Софіївської селищної ради 

виконано, процедура 
приватизації завершена 

9 2554-49/ VII  

28.08.2019 

Про передачу майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради (школа с. Широке) 

Акт приймання-передачі від 
18.11.2019 

10 2557-49/ VII 

28.08.2019 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради (Миколаївська котельня) 

договір  від 03.12.2019 між 
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. та 
ТОВ «ТИТАН 
ТЕПЛОЕНЕРГО» 

11 2649-51/ VII 

16.09.2019 

Про передачу майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання-передачі від 
18.11.2019 

12 2674-53/ VII 

23.10.2019 

Про передачу майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання- передачі від 
27.01.2020 



13 2737-54/ VII 

15.11.2019 

Про прийняття Софіївського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
та його майна до комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання – передачі від 
27.12.2019 

14 2738-54/ VII 

15.11.2019 

Про прийняття Територіального 

центру соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Софіївського 
району та його майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

Акт приймання передачі від 
27.12.2019 

15 2780-55/ VII 

18.12.2019 

Про передачу майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання передачі  
(Мігея) 

16 2781-55/ VII 

18.12.2019 

Про приймання юридичної особи 
та її майна до комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання –передачі від 
21.01.2020 (ЦРЛ) 

17 2785-55/ VII 

18.12.2019 

Про затвердження умов продажу 
малої приватизації – нежитлової 
будівлі (магазину) 

процедура приватизації 
завершена 

18 2786-55/ VII 

18.12.2019 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

укладено договір між 
виконавчим комітетом і ГТЮ, 
між Софіївською ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  та Васильченко Л.М. 

19 2876-56/ VII 

11.01.2020 

Про внесення змін до штатної 
чисельності Комунального 
закладу «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

виконано 

20 2889-57/ VII 

22.01.2020 

Про відміну електронного 
аукціону з продажу об’єкта малої 
приватизації- нежитлової будівлі 
(магазину) 

виконано 

21 2934-58/ VII 

27.02.2020 

Про погодження приймання 
подарунку 

виконано 

22 3030-59/ VII 

25.03.2020 

Про приймання майна 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

Акт приймання-передачі від 
31.03.2020 

23 3031-59/ VII 

25.03.2020 

Про оренду майна комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

договір оренди № 1 від 
27.03.2020 

24 3244-62/ VII 

24.06.2020 

Про продаж об’єкта малої 
приватизації – нежитлової будівлі 
(магазину) 

виконано, процедура 
приватизації завершена 



25 3340-63/ VII 

29.07.2020 

Про затвердження протоколу про 
результати електронного 
аукціону № UA-PS-2020-06-28-

000006-3 

укладено договір купівлі 
продажу 

26 3341-63/ VII 

29.07.2020 

Про приймання майна до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

Акти приймання передачі від 
01.09.2020 (нежитлова будівля 
смт Софіївка, вул. 
Незалежності, 85) 
Від 01.09.2020 ( приміщення 
молочної кухні), від 01.10.2020            
( ДЮСШ, КНП) 

27 3461-64/ VII 

19.08.2020 

Про затвердження Положення 
про оренду майна Софіївської 
селищної територіальної громади 
та забезпечення відносин у сфері 
оренди комунального майна 

виконано 

28 3507-65/ VII 

23.09.2020 

Про завершення приватизації 
шляхом викупу об’єкта малої 
приватизації – нежитлової будівлі 
(магазину) 

виконано, процедура 
приватизації завершена 

29 3508-65/ VII 

23.09.2020 

Про надання приміщення 
Софіївській селищній 
територіальній виборчій комісії 
Криворізького району 
Дніпропетровської області 

договір оренди № 6 від 
29.09.2020 

30 3509-65/ VII 

23.09.2020 

Про приймання юридичних осіб 
та їх майна до комунальної 
власності Софіївської селищної 
ради 

Акт приймання передачі від 
07.12.2020 

31 3719-67/ VII 

04.11.2020 

Про деякі питання управління 
майном, що належить до 
комунальної власності 
Софіївської селищної ради 

Акт приймання передачі від 
05.11.2020 

 

Постійна комісія з гуманітарних питань 

 

1 2782-55/ VII 

18.12.2019 

Про спостережні ради 
комунальних підприємств 
охорони здоров’я, що належить 
до комунальної власності 
Софіївської селищної ради  

виконано 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                              Л.НАЗАРЕНКО 

 

 

 


