
ПРОТОКОЛ № 5 

 

засідання постійної комісії селищної ради  
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту 

 

25 січня 2021 року 

Початок: 13.00 год. 
Закінчення: 14.00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени постійної комісії:  Бондаренко А.М., Ященко Т.В., Рудніцький О.З., Шкаран 
Є.В., Левченко С.С. 
Запрошені: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та  

правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради 

 

Головує на засіданні Бондаренко А.М., голова комісії 
                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін до установчих документів Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

2. Про внесення змін до установчих документів Вишневої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. 

3. Про внесення змін до установчих документів Комунального закладу 
«Новоюлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 

4. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
5. Про затвердження передавального акту Новоюлівської сільської ради. 
6. Про затвердження передавального акту Кам’янської сільської ради. 
7. Про створення комунального підприємства та затвердження його статуту. 
8. Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної ради. 
9. Про звернення депутатів Софіївської селищної ради Дніпропетровської 

області до Кабінету Міністрів України. 
Інформує: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та  

правового забезпечення Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради 

 

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Кам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення 

 

Голосували: «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Вишневої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Рудніцький О.З., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Комунального 
закладу «Новоюлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради».  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Ященко Т.В., запропонувала в нести питання на розгляд пленарного засідання 
селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

V. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту Новоюлівської сільської 
ради.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 



Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту Кам’янської сільської ради.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Шкаран Є.В., запропонував в нести питання на розгляд пленарного засідання 
селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства та затвердження його 
статуту.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Рудніцький О.З., чи буде проводитися конкурс на посаду директора 
підприємства? 

Акастьолова Л.П., так. Всі керівники комунальних підприємств 
призначаються на  посаду виключно за конкурсом. 

Левченко С.С., запропонував в нести питання на розгляд пленарного засідання 
селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 1; «Утримались» - 0. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної 
ради.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 1; «Утримались» - 0. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області до Кабінету Міністрів України.  

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: 



Бондаренко А.М., запропонував в нести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

 

Доручити Акастьоловій Л.П., начальнику відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
інформувати з питань, які розглядалися на засіданні комісії, на пленарному 
засіданні ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    А.М.Бондаренко 

 

Секретар постійної комісії                                                Т.В.Ященко 


