
ПРОТОКОЛ  
 

засідання постійної комісії селищної ради  
з питань забезпечення законності та громадського правопорядку 

 
24 липня 2019 року 
Початок: 14.30 год. 
Закінчення: 15.00 год. 
 

 
ПРИСУТНІ: 
 
Члени постійної комісії:  Мудраченко В.М., Дроворуб І.В.,  Іосипова Н.С.. 
Запрошені: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
                                                     правового забезпечення Виконавчого комітету  
                                                    Софіївської селищної ради 
                    
 
ВІДСУТНІ:  
Члени постійної комісії: Терещенко П.А., Осипюк С.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 

24.12.2016 № 705-16/VII «Про затвердження Регламенту Софіївської 
селищної ради VII скликання». 

2. Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних 
послуг на території смт Софіївка 

 
Інформує: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності 

та  правового забезпечення Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради 
 

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 
24.12.2016 № 705-16/VII «Про затвердження Регламенту Софіївської 
селищної ради VII скликання». 

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної 
власності та правового забезпечення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради (Проект рішення та Регламент додаються). 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Іосипова Н.С. запропонувала внести питання на розгляд пленарного 
засідання селищної ради та рекомендувати внести зміни до рішення 
Софіївської селищної ради від 24.12.2016 № 705-16/VII «Про затвердження 
Регламенту Софіївської селищної ради VII скликання» виклавши Регламент в 
новій редакції. 

 
ВИРІШИЛИ: внести питання на розгляд пленарного засідання селищної 

ради та рекомендувати внести зміни до рішення Софіївської селищної ради 



від 24.12.2016 № 705-16/VII «Про затвердження Регламенту Софіївської 
селищної ради VII скликання» виклавши Регламент в новій редакції». 

 
Голосували: «За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території смт Софіївка.  

 
Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної 

власності та правового забезпечення виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради (Проект рішення та Положення додається). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Мудраченко В.М., висловив зауваження, що положення пункту 1.10. – 
«до створення спеціалізованого комунального підприємства – ритуальної 
служби, договори із суб’єктами господарювання укладаються за рішенням 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради» не відповідає Закону 
України «Про поховання та похоронну справу». Згідно ч. 5 ст. 8 Закону 
органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в межах своєї 
компетенції, зокрема, створюють ритуальні служби. Раціонально та доцільно 
створити ритуальну службу і отримувати прибуток та надходження до 
селищного бюджету, а не сприяти прибутковості суб’єктів господарювання. 

Отже, селищній раді належить створити або визначити відповідне 
спеціалізоване комунальне підприємство, яке має здійснювати ритуальні 
послуги. 

Запропонував винести питання на розгляд пленарного засідання ради 
та рекомендувати затвердити Положення про порядок надання ритуальних 
послуг на території смт Софіївка із виправленням – виключити пункт 1.10. 

 
ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання ради та 
рекомендувати затвердити Положення про порядок надання ритуальних 
послуг на території смт Софіївка із виправленням – виключити пункт 1.10. 

 
Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
 

 
Голова постійної комісії                                                    В.М.Мудраченко 
 
Секретар постійної комісії                                                Н.С.Іосипова 

 
 


