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ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  28 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               26 жовтня 2022 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 18 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  28 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 28 сесії присутні: заступник селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., начальник 
Фінансового відділу Софіївської селищної ради Прходько Л.О., начальник 
відділу комунальної власності та правового забезпечення Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради   Акастьолова Л.П., Ісаєва Г.Г.- начальник 
Відділу культури, туризму та спорту  Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-

головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, Ільїна 
Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та регулювання земельних відносин Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, Черниш О.В.-провідний економіст КНП 
«Софіївський ЦПМСД». 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 28 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція від депутата Поденежної Л.Ю. обрати секретарем 
пленарного засідання 28 чергової сесії Софіївської селищної ради  VIII 

скликання секретаря селищної ради Людмилу НАЗАРЕНКО. Інших 
пропозицій не надійшло.  



(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної  
ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. оголошує  28 сесію Софіївської 
селищної ради відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 

Селищний голова Сегедій П.Ю. звернувся до депутатів з пропозицією 

вшанувати пам’ять загиблих воїнів унаслідок збройної агресії рф хвилиною 
мовчання. 

(Проходить хвилина мовчання) 

Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі ознайомилися з проєктом порядку 
денного 28 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 28 сесії селищної ради, а саме: 

- Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
населення Софіївської селищної територіальної громади Криворізького 
району Дніпропетровської області. 
 

 (Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 
до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про внесення змін до рішення селищної ради від 28 вересня 2022 

року № 1535-27/VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 30 
листопада 2021 року № 1225-16/VIII «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки  комунального некомерційного підприємства «Софіївський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на  2022 рік». 
Інформує: Черниш О.В.-провідний економіст КНП «Софіївський ЦПМСД». 

2. Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з 
військовою агресією Російської Федерації проти України. 
Інформує: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 



3. Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
населення Софіївської селищної територіальної громади Криворізького 
району Дніпропетровської області. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

4. Про затвердження базової мережі закладів культури Софіївської 
селищної ради. 
Інформує: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури, туризму та спорту  
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

5. Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2022 року. 

6. Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2022 році. 

7. Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.11.2021 
№1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік». 

 

Інформує: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

8. Про деякі питання управління майном. 
9. Про затвердження ліквідаційного балансу Комунального закладу 

«Софіївська вечірня школа». 
10. Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної 

власності Софіївської селищної територіальної громади. 
Інформує: Акастьолова Л.П. - начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

11. Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки та передачу її в оренду. 

12. Про прийняття земельних ділянок державної власності в комунальну 
власність Софіївської селищної ради. 

13. Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
14. Про укладення договору про відшкодування втрат від недоотримання 

коштів за фактичне користування земельною ділянкою. 
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП». 
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання  земельної ділянки.  
17.  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку.  



18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої  оренди АТ «ДТЕК Дніпровські 
електромережі». 

19. Про скасування рішення сесії ради. 
20. Про укладення договору оренди землі. 

Доповідає: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

21.  Різне. 
 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-

немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   

Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 28 вересня 
2022 року № 1535-27/VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 
30 листопада 2021 року № 1225-16/VIII «Про затвердження Програми 
фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на  2022 рік». 
ІНФОРМУЄ: Черниш О.В.-провідний економіст КНП «Софіївський 
ЦПМСД», яка повідомила про що, з метою забезпечення стабільності роботи 
комунального некомерційного підприємства, провадження медичної практики 
та надання якісної первинної медичної допомоги населенню Софіївської 
територіальної громади в умовах реалізації медичної реформи, враховуючи 
подання директора комунального некомерційного підприємства «Софіївський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Березнія К.І.  та висновки і 
рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально – економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, селищна рада вирішила внести зміни до рішення селищної 
ради від 28 вересня 2022 року № 1535-27/VIII «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 30 листопада 2022 року № 1225-16/VIII «Про затвердження 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік», а 

саме викласти в новій редакції. 
 Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1546-28/VIIІ додається. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з 
військовою агресією Російської Федерації проти України. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-

головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання 
місцевих бюджетів у період воєнного стану», на виконання Програми 
соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, затверджену 
рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VІІІ, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 
від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна рада вирішила встановити щомісячну 
адресну матеріальну грошову допомогу  дружині, Рибалкіній Яні 
Олександрівні, батькові, Суконченку Михайлу Івановичу,  матері, Погорілій 
Юлії Іванівні, за загиблих військовослужбовців внаслідок воєнних дій, 
пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України, у 
розмірі  по 2000,00 гривень (дві тисячі гривень 00 коп.) з 01 жовтня 2022 року.   

 Ознайомила з проєктом рішення. 
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. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1547-28/VIIІ додається. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
населення Софіївської селищної територіальної громади Криворізького 
району Дніпропетровської області. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що з метою забезпечення 
беззбиткової діяльності КП “Софіївське”, керуючись статтею 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», статтею 15 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення», пунктом 5 статті 91 Бюджетного кодексу України, статтями 28, 
61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
Постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 № 502 «Деякі 
питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із 
введенням в Україні воєнного стану, селищна рада вирішила затвердити 
Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з  централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення для населення 
Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району 
Дніпропетровської області. 

Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1548-28/VIIІ додається. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження базової мережі закладів культури 
Софіївської селищної ради. 
ІНФОРМУЄ: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури, туризму та спорту  
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 



Україні», статті 22 Закону України «Про культуру», Порядку формування 
базової мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.10.2012 № 984, селищна ради вирішила затвердити 
базову мережу закладів культури Софіївської селищної ради.  

Ознайомила з проєктом рішення. 
Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань повідомив 

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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1549-28/VIIІ додається. 
 

5.СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи висновки і пропозиції  постійної комісії селищної ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, селищна  рада в и р і ш и л а взяти до відома 
інформацію про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року (без урахування кредитування) згідно з 
додатком по доходах у сумі 88 966 722 грн. і по видатках у сумі 87 151 610 грн. 

        Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 

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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1550-28/VIIІ додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження інших субвенцій з місцевого бюджету, що 
надаватимуться з бюджету Софіївської селищної територіальної громади у 
2022 році. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, селищна рада вирішила передати у 2022 році кошти інших 
субвенцій з місцевого бюджету із бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту 
Дніпропетровському обласному бюджету для Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації: на співфінансування на придбання шкільних автобусів 
в сумі 250 000 гривень (не менше 10 відсотків вартості автобуса).  

Ознайомила з проєктом рішення. 
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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1551-28/VIIІ додається. 
 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.11.2021 
№1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись статтями 14 та 72 Бюджетного кодексу 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями), беручи 
до уваги рішення Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 
191-12/VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 грудня 2021 
року № 149-9/VIII «Про обласний бюджет на 2022 рік» селищна рада вирішила 

внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року № 1314-

17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 
рік» (зі змінами та доповненнями) зміни, виклавши його в новій редакції.  



Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 

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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1552-28/VIIІ додається. 
 

8.СЛУХАЛИ: Про деякі питання управління майном. 
ІНФОРМУЄ:  Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Конституцією України, ст.ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Положення про 
порядок списання об’єктів комунальної власності Софіївської селищної  
територіальної громади, затвердженого рішенням Софіївської селищної ради 
від 22.09.2021 № 1064-14/VІII, селищна рада вирішила: 

1.  Затвердити звіт Софіївського ліцею Софіївської селищної ради  про 
списання майна комунальної власності - обладнання «комп’ютерний клас 1+8» 
(рік випуску 2007, інвентарний номер 101480026, первісна вартість 25670, 00 
грн., 100% зносу, залишкова вартість 0,00 грн.) та обладнання «навчально-

комп’ютерний клас у складі 1+4» ( 2007 року випуску, інвентарний номер 
101480232, первісна вартість 27016,00 грн., 100 % зносу, залишкова вартість 
0,00 грн.) від 30.09.2022 ( додається ); 

2. Затвердити звіт Виконавчого комітету Софіївської селищної ради про 
списання об’єкта комунальної власності – будівлі сараю аптечного кіоску 
(інвентарний номер 101310035, рік побудови та введення в експлуатацію 
невідомий, первісна вартість 990,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.) 
(додається). 

3. Передати з балансу Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
майно комунальним закладам селищної ради. 
 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 

Бондаренко А.М.- голова постійної комісії з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту, який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1553-28/VIIІ додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу Комунального 
закладу «Софіївська вечірня школа». 
ІНФОРМУЄ:  Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст.ст. 

104-105, 110-112 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 28.06.2022 

«Про ліквідацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ВЕЧІРНЯ ШКОЛА» 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ», селищна рада вирішила затвердити ліквідаційний баланс 
Комунального закладу «Софіївська вечірня школа», код ЄДРПОУ – 26236912.  

Ознайомила з проєктом рішення. 

Заскока О.Л.,  який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1554-28/VIIІ додається. 
 

10.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна з державної до 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ:  Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що Керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист 3-го 
державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області від 
06.10.2022 № 49.301-2554/49.3-8, селищна рада вирішила надати згоду на 



безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади, в особі Софіївської селищної 
ради, окремого індивідуально визначеного майна – пожежної автоцистерни 
АЦ (130)63Б (реєстраційний номер АЕ 258 Е, марка  ЗИЛ, модель 431412, 1990 
року випуску, шасі номер L3047639). 

Ознайомила з проєктом рішення. 
Бондаренко А.М., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1555-28/VIIІ додається. 
 

11.СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що розглянувши заяву гр. Линника М.М.,  керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 88, 120, 141 Земельного кодексу України, селищна рада 
вирішила вилучити  з користування у гр. Линника М.М. земельну  ділянку 
комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення площею 
0,10га для ведення особистого селянського господарства по вул. Незалежності 
смт Софіївка за добровільною відмовою. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І.- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
архітектури та будівництва, який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1556-28/VIIІ додається. 
 

12.СЛУХАЛИ:  Про укладення договору про відшкодування втрат від 
недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши  заяву гр. 
Катіби О.І., керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 124, п.2 ст.134 Земельного Кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», селищна рада вирішила укласти договір 
про відшкодування втрат від недоотримання коштів Софіївською селищною 
радою за фактичне користування земельною ділянкою, площею 0,56га  для 
ведення городництва терміном на 1 рік з 01.01.2022 по 31.12.2022 з розрахунку 
12% від нормативної грошової оцінки землі.  
        Ознайомила з проєктом рішення. 

Кравченко В.І., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1557-28/VIIІ додається. 
 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП». 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що відповідно до Законів 
України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Податкового кодексу 
України, з метою визначення ставки орендної плати за земельну ділянку 
комунальної власності, розглянувши технічну документацію з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП» для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
селищна рада   вирішила затвердити технічну документацію з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП» для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. 

        Ознайомила з проєктом рішення. 



Кравченко В.І., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1558-28/VIIІ додається. 
 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки.  
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що виникла необхідність 
щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання  земельних ділянок.  

        Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1559-28/VIIІ, 1560-28/VIIІ 
додаються. 
 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку.  
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Голоти Л.В. та Крамара Р.П. з проханням надати їм дозвіл на 
виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку.  
        Ознайомила з проєктом рішення. 



Кравченко В.І., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1561-28/VIIІ додається. 
 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої  оренди АТ «ДТЕК Дніпровські 
електромережі». 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши заяву гр. 
Логвінова В.В. – представника за довіреністю АТ «ДТЕК Дніпровські 
електромережі», що знаходиться за адресою: вул. шосе Запорізьке,22 м. 
Дніпро, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, селищна рада   
вирішила: 
 

1. Надати дозвіл АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу ( код 
КВЦПЗ 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії) по вул. Харківській 
смт Софіївка, суміжний кадастровий номер 1225255100:04:002:0155  
загальною площею 0,0023га для будівництва ПЛ-0,4кВ від КТП-382 .  

2. Надати дозвіл АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу ( код 
КВЦПЗ 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії) по вул. Харківській 
смт Софіївка, суміжний кадастровий номер 1225255100:04:002:0152  

загальною площею 0,0026га для будівництва ПЛ-0,4кВ від КТП-382 . 

        Ознайомила з проєктом рішення. 
Кравченко В.І., який повідомив 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. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1562-28/VIIІ додається. 
 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки та передачу її в оренду. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Масик Н.О. та Моренка Р.В. з проханням затвердити їм проєкти 

землеустрою щодо відведення  земельних ділянок та передачу її в оренду. 
        Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1563-28/VIIІ, 1564-28/VIIІ 
додаються. 
 

18.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок державної власності в 
комунальну власність Софіївської селищної ради. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що відповідно Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 
від 28.04.2021, керуючись нормами Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України 
«Про землеустрій», селищна рада вирішила прийняти у комунальну власність 
Софіївської селищної ради земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 1268,982 га, які 
знаходяться на території Софіївської селищної територіальної громади 
Криворізького району Дніпропетровської області за межами населеного 
пункту. 



        Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 

Кравченко В.І., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1565-28/VIIІ додається. 
 

19.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення сесії ради. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши заяву гр.. 
Губи Юлії Іванівни, керуючись Конституцією України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, селищна 
рада    вирішила скасувати гр. Губі Ю.І. рішення № 1281-16/VIII «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
із зміною цільового призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва»  Софіївської селищної ради від 30 
листопада 2021 року у зв’язку з добровільною відмовою гр. Губи Ю.І. від 
оформлення земельної ділянки. 

        Ознайомила з проєктом рішення. 
Кравченко В.І., який повідомив 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1566-28/VIIІ додається. 
 

20.СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі. 



ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши заяву гр. 
Хваля В.А.,  та гр. Хіманіча С.С. – голови ФГ «Агро-Лідер С»,   керуючись ст. 
33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 124,125 та 
п.24 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин», селищна рада   має намір: 

-  укласти договір оренди землі із ФГ «Агро-Лідер С» на земельну ділянку 
земель сільськогосподарського призначення ( код КВЦПЗ 01.13 для 
іншого сільськогосподарського призначення),  площею 3,0га терміном 
на 49 років: 

- укласти договір оренди землі із Хваль Віктором Антоновичем на 
земельну ділянку із земель житлової та громадської забудови ( код 
КВЦПЗ 03.07 для будівництва та обслуговування закладів торгівлі),  
площею 0,0600га терміном на 49 років. 

Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М., Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,  Лимарь Н.О., Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., 
Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Рященко С.А., Степанюк В.І., 
Сокуренко І.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В., Ященко Т.В., «проти»- немає, 
«утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийнято. Рішення №№ 1567-28/VIIІ, 1568-28/VIIІ 
додаються. 
 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 

Різне. 
Депутат Кравченко В.І. звернув увагу депутатів та селищного голови на 

те, що є звернення від жителів громади щодо незадовільного обслуговування 
кол-центра АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». Є випадки коли 
громадяни не можуть зв’язатися з оператором по кілька діб, щоб повідомити 
про проблему, яка виникла з електропостачанням. Депутат ініціює 
направлення листа в АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», або навіть 
поїхати на особистий прийом до керівництва ДТЕК. 



Депутат Поденежна Л.Ю. проінформувала про те, що трапляються 
непоодинокі випадки коли АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» не 
повідомляє заздалегідь про відключення. Її підтримала депутат Зубко В.В. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. проінформував присутніх про нараду 

начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена 
Ситниченка  з очільниками територіальних громад Криворізького району, яка 
відбулася 24 жовтня  щодо питання нагальної необхідності заощадження 
електроенергії. 
Цього тижня об’єкти електропостачання нашої області декілька разів 
потрапляли під російські ракетні обстріли, внаслідок чого було суттєво 
пошкоджено обладнання на цих об’єктах. Без світла залишалося чимало 
населених пунктів Дніпропетровщини та Криворізького району зокрема. 
Цілодобово аварійні бригади працюють на місці пошкоджень, аби відновити 
цілісність мережі. « Отже,  мешканцям громади, підприємцям та 
підприємствам необхідно максимально зменшити об’єм споживання 
електроенергії», - наголосив Петро Юрійович, аби послабити навантаження на 
енергетичну інфраструктуру. З 7-ї ранку й до 11 вечора слід відключати 
додаткове енергоємне обладнання, електричні прилади. Селищна рада 
змушена була відключити вуличне освітлення, яке відновили 7 жовтня. Адже, 

якщо не буде економії – можливі тимчасові відключення електроенергії. Зараз 
ситуація з електропостачанням по області більш - менш вирівняна. 
Питання обмеження використання електроенергії та моніторинг виконання – 

також під контролем органів правопорядку. 
 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 28 сесії селищної ради 
розглянуто. 28 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 28 сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 28 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

28 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   
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