
 
УКРАЇНА 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання 41(позачергової) сесії  
 

смт Софіївка                                                                           12 грудня 2018 р.  
Всього обрано: 26депутатів 

Присутні: 15 депутатів 
 
Сесію веде селищний голова Сегедій П.Ю. 
Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює депутат селищної 
ради Качан І.М. 
На 41 позачерговій сесії Софіївської селищної ради присутній Миколаївський 
сільський голова Крючков В.М.  

Затвердження регламенту  пленарного засідання сесії. 
Результат голосування: прийнято одноголосно. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі ознайомлені 
з порядком денним пленарного засідання 41(позачергової) сесії селищної ради 
7 скликання. Пропонує депутатам внести свої пропозиції щодо порядку 
денного. 

Іващенко А.А. пропонує внести на розгляд сесії такі питання: 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський районний центр первинної 
медико – санітарної допомоги» на 2019 рік. 

2. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на 
фінансування Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Софіївського району. 

3. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на виконання 
Програми забезпечення діяльності комунального закладу «Софіївський 
районний трудовий архів Софіївської районної ради на 2017-2019 роки». 

4. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на 
фінансування Софіївського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 



5. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на надання 
фінансової підтримки НКЗ «Софіївський РЦ ПМСД». 

6. Про розірвання договору оренди земельної ділянки КП «Софіївське». 
7.  Про укладення договору оренди землі КП «Софіївське». 
8.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої оренди. 
9.  Про перехід права користування на земельну ділянку при переході права на 

будівлю і споруди за цивільною угодою. 
10.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачі її у власність. 
11. Про спів фінансування проекту, який входить до Стратегії розвитку. 

При цьому депутат зауважила, що ці питання є невід’ємною частиною 
бюджету на 2019 рік. 
 

Сегедій П.Ю. пропонує внести на розгляд сесії перелічені питання. 
Селищний голова ставить питання на голосування щодо включення даних 
питань до порядку денного. 
Результат голосування: прийнято одноголосно. 
 
Сегедій П.І. ставить питання на голосування щодо затвердження порядку 
денного з доповненнями. 
Результат голосування: прийнято одноголосно 
 
Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 

1.Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Софіївської селищної ради на 2019 рік. 
2. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в Афганістані. 
3. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників АТО. 
4. Про встановлення розміру допомоги учасникам АТО. 
5. Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 
померлого. 
6.  Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищених верств 
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
7. Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах селищної ради. 
8. Про організацію харчування дітей  освітніх установ Софіївської селищної 
ради у 2019 році. 
9. Про встановлення пільг на батьківську плату за харчування дітей на 2019 
рік. 



10. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський районний центр первинної медико 
– санітарної допомоги» на 2019 рік. 
11. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на 
фінансування Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Софіївського району. 
12. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на виконання 
Програми забезпечення діяльності комунального закладу «Софіївський 
районний трудовий архів Софіївської районної ради на 2017-2019 роки». 
13. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на 
фінансування Софіївського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 
14. Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 році на надання 
фінансової підтримки НКЗ «Софіївський РЦ ПМСД». 
15. Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік. 
16. Про упорядкування структури та умов оплати праці селищного голови. 
17. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
виконавчого комітету селищної ради. 
18. Про затвердження чисельності виконавчого комітету селищної ради та 
витрат на його утримання. 
19. Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв установами 
селищної ради на 2019 рік. 
 (Інформує: Савицька Л.І.) 
20. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку на території смт Софіївка. 
(Інформує: Костяннікова С.І.) 
21. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
22. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
подальшої передачі у власність. 
23. Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
24. Про розірвання договору оренди земельної ділянки КП «Софіївське». 
25. Про укладення договору оренди землі КП «Софіївське». 
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди. 
27. Про перехід права користування на земельну ділянку при переході права на 
будівлю і споруди за цивільною угодою. 
28. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачі її у власність. 



(Інформує: Ільїна Р.І.) 
29. Про внесення проектів до Стратегії розвитку Софіївської селищної ОТГ на 
2018-2028 роки. 
30. Про затвердження Програми місцевого економічного розвитку та плану 
заходів. 
31. Про затвердження проектів переможців «Бюджету участі» на 2019 рік та їх 
фінансування. 
32. Про спів фінансування проектів, які входять до Програми місцевого 
економічного розвитку та плану заходів. 
33. Про спів фінансування проекту, який входить до Стратегії розвитку. 
(Інформує: Шинкаренко С.В.) 
34. Про зміну структури та штатної чисельності КЗ «Софіївська центральна 
бібліотека» 
(Інформує: Ісаєва Г.Г.) 
35.РІЗНЕ. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально – економічного та 
культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2019 рік. 
Савицька Л.І. ознайомила депутатів з проектом Програми соціально – 
економічного та культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2019 рік. 
Проінформувала про те, що у Програми є додатки. У додатках перелічені 
заходи та суми на їх фінансування. Отже по кожному додатку ще буде окреме 
рішення. Людмила Іванівна повідомила про те, що Програма розроблена з 
урахуванням заходів Стратегії розвитку Софіївської ОТГ.  
Ознайомила з проектом рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2184-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., проти- 0, утрималися-Іосипова 
Н.С., Бідулько Т.В., не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих 
воїнів в Афганістані. 

Савицька Л.І., повідомила  депутатам, що рішенням сесії Софіївської 
селищної ради матерям, сини, яких загинули в Афганістані, в минулому році 
виплачувалася допомога в розмірі 2000.00 гривень на місяць.  Допомога буде 
виплачуватися  Зуєвій М.В. В селищної ради є можливість виплачувати  
допомогу в такому ж розмірі 2000.00 грн. на місяць.  Дане питання 



розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує проект 
рішення затвердити на сесії. Зачитала проект рішення.   

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2185-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих 
учасників АТО. 

Савицька Л.І., повідомила  депутатам про те, що тепер на території 
Софіївської об’єднаної громади проживає 2 сім’ї  та батько загиблих в зоні 
проведення АТО: Берези Р. та Ляшенко В. Селищна рада має можливість 
надавати сім’ям щомісячну допомогу  загиблих учасників в АТО у розмірі 2 
тис. грн. Крім згаданих  сімей на території нашої ради проживає батько 
загиблого в АТО- Коляда Г.В. Йому буде виплачуватися щомісячна допомога 
в розмірі 1 тис. грн.  

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує проект рішення затвердити на сесії. Зачитала проект рішення.   

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2186-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги учасникам АТО. 
Савицька Л.І., повідомила, що в селищну раду звертаються бійці та члени 

сімей бійців, які перебувають в зоні проведення АТО (нині ООС) щодо 
надання їм матеріальної допомоги. Селищна рада  надавала одноразову 
матеріальну допомогу учасникам АТО в розмірі 2тис. грн. (які безпосередньо 
знаходилися в зоні бойових дій, але ще не отримали посвідчень та права на 
пільги).  

Крючков В.М. повідомив те, що на території Миколаївської сільської 
ради проживає 21 учасник АТО. Всім їм надавалася допомога в розмірі 2 тис. 
грн. 

На території Софіївської ОТГ проживає 153 учасника АТО. Всі вони 
отримували допомогу через управління соціального захисту населення та 



селищна рада виділяла кошти на харчування дітей учасників АТО, оплату за 
воду тим, хто не має централізованого водопостачання, інші виплати. 

В обговоренні питання взяли участь депутати Лишин О.В., Дорожон А.І., 
Поденежна Л.Ю., Бідулько Т.В. та селищний голова Сегедій П.Ю. «.. Ми 
надаємо допомогу через дітей. Але ж є такі, що не мають дітей. Та й треба 
врахувати, що миколаївці отримували грошову допомогу, що скажуть інші?» 

Поденежна Л.Ю. запропонувала: «Тим, хто має дітей – надавати допомогу 
через навчальні заклади, хто не має дітей – у грошовому вигляді»  

Ознайомила з проектом рішення. 
Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 

рекомендує проект рішення затвердити на сесії.  
 Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2187-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

5.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов’язалася поховати померлого. 

Савицька Л.І., повідомила, що дане питання також розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Ознайомила депутатів з деякими заходами 
Програми надання  допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. 
Зачитала проект рішення.   

Комісія рекомендує проект рішення затвердити на сесії та встановити 
розмір допомоги на поховання в сумі 4 тис. грн..  

Селищний голова ставить питання на голосування: прийняти рішення зі 
змінами, внесеними постійною комісією з питань бюджету та фінансів. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2188-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

6.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру матеріальної допомоги 
незахищених верств населення та особам, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. 



Савицька Л.І., повідомила, що в селищну раду звертаються незахищені 
верстви населення та особи, які опинилися у складних життєвих обставинах за 
матеріальною допомогою. Селищна рада протягом 2018 року надавала 
допомогу тяжкохворим (онкозахворювання) та дітям, які потребували 
допомоги на лікування. Тяжкохворим надавали допомогу у розмірі 3,0 тис. 
грн., дітям – 5,0 тис. грн..  Приймаючи Програму соціального захисту 
населення громади враховано питання щодо надання фінансової підтримки 
сімей та осіб. Які опинилися у складних життєвих обставинах. Тому на 2019 
рік плануємо надавати одноразову матеріальну допомогу  таким особам в 
розмірі 5 тис. грн., враховуючи усі обставини та тяжкість захворювання. 

Ознайомила з проектом рішення.  
Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 

рекомендує проект рішення затвердити на сесії.   
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2189-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

7.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру плати за харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах селищної ради. 

Савицька Л.І. пояснила депутатам методику розрахунку і встановлення 
розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та нові 
зміни в законодавстві з даного питання. Зачитала проект рішення про 
організацію харчування дітей в дошкільних установах Софіївської селищної 
ради у 2019 році. Пропонується встановити вартість харчування у дошкільних 
навчальних закладах в сумі 20,00 грн. на день за одну дитину.   

 Дане питання також розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування.  

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2190-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

8.СЛУХАЛИ: Про організацію харчування дітей  в освітніх установах 
Софіївської селищної ради у 2019 році. 

Савицька Л.І. пояснила депутатам методику розрахунку і встановлення 
розміру плати за харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах та 



нові зміни в законодавстві з даного питання. Пропонується встановити 
вартість щоденного одноразового харчування в розмірі 12.00 грн. на кожного 
учня пільгових категорій та учнів 1-4 класів. Зачитала проект рішення.  

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Селищний 
голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2191-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

9.СЛУХАЛИ: Про встановлення пільг на батьківську плату за 
харчування дітей на 2019 рік. 

Савицька Л.І. ознайомила з  проектом рішення про встановлення пільг на 
батьківську плату за харчування дітей на 2019 рік. Батьківська плата за 
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах «Ромашка», «Берізка», 
«Чайка» становитимуть 60%, в ДНЗ «Сонечко» - 40%. Пільги встановлені 
згідно чинного законодавства.  

Депутат Дорожон А.І. запропонував вирішити питання щодо виділення 
коштів на опалення спортивного клубу. 
На його запитання відповів селищний голова Сегедій П.Ю. і пояснив, що на 
даний момент це питання не розглядається так, як будівля має іншого 
власника. 

Питання встановлення пільг на батьківську плату за харчування дітей в 
дошкільних закладах  розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
пропонує прийняти дане рішення за основу. 

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2192-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Софіївський районний центр 
первинної медико – санітарної допомоги» на 2019 рік. 

Савицька Л.І. ознайомила депутатів з Програмою Про затвердження 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» на 
2019 рік. Ознайомила з проектом рішення.  



Дане питання також розглядалося на засіданні постійних комісій. Були 
запитання і пропозиції при розгляді даного питання. Але всі прийшли до 
висновку, що громадяни нашої громади лікуються і необхідно надавати 
підтримку центру ПМСД навіть, якщо заклад не перейде на утримання 
селищної ради. 

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2193-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 
році на фінансування Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Софіївського району. 

Савицька Л.І. ознайомила депутатів з проектом рішення про затвердження 
субвенції районному бюджету у 2019 році на фінансування Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Софіївського 
району.  Територіальний центр надає послуги одиноким пристарілим 
громадянам як вдома, так і в стаціонарних умовах. Для забезпечення 
нормальних умов проживання людей похилого віку необхідно кошти для 
оплати світла, тепла.  

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Пропозиція - 
затвердити дане рішення. 

Селищний голова ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2194-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 
році на виконання Програми забезпечення діяльності комунального закладу 
«Софіївський районний трудовий архів Софіївської районної ради на 2017-
2019 роки». 

Савицька Л.І. ознайомила депутатів з проектом рішення про затвердження 
субвенції районному бюджету у 2019 році на виконання Програми 
забезпечення діяльності комунального закладу «Софіївський районний 
трудовий архів Софіївської районної ради на 2017-2019 роки».  



Районний архів для забезпечення діяльності просить надати допомогу у 
сумі 95,0 тис. грн.. До листа надали і розрахунки. Сума, яку вони просять 
забезпечить діяльність архіву протягом усього року.  

Розглянувши дане питання на засіданні постійної комісії дійшли 
висновку, що архів обслуговує не лише Софіївську селищну раду, а й інші 
сільські ради. Тому сума допомоги має бути набагато менша, ніж зазначено у 
листі. Пропозиція: підтримати проект рішення. 

Селищний голова ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2195-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 
році на фінансування Софіївського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

Савицька Л.І. ознайомила депутатів з проектом рішення про затвердження 
субвенції районному бюджету у 2019 році на фінансування Софіївського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

До листа директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді доданий розрахунок фінансового управління Софіївської 
райдержадміністрації. Частка Селищної ради у фінансуванні центру складає 
443,95 тис. грн.. з урахуванням кількості населення та території 
обслуговування. Це сума надто велика. В перемовинах з директором центру 
дійшли домовленості на 150,0 тис. грн.. Але сьогодні таку суму ми виділити не 
можемо. Тому у сьогоднішньому рішенні сума значно менша, далі будемо 
переглядати.  

Дане питання  розглядалося на засіданні постійної комісії: враховуючи 
дефіцит бюджету рішення підтримати.  

Селищний голова ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2196-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження субвенції районному бюджету у 2019 
році на надання фінансової підтримки НКЗ «Софіївський РЦ ПМСД». 



Савицька Л.І. ознайомила депутатів з проектом рішення про затвердження 
субвенції районному бюджету у 2019 році на надання фінансової підтримки 
НКЗ «Софіївський РЦ ПМСД».  

Дане питання також розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування.  

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2197-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

15.СЛУХАЛИ: Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік. 
Савицька Л.І., ознайомила з  проектом  Софіївського селищного бюджету 

на 2019 рік. Відповіла на питання депутатів. Питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально – економічного розвитку.  

Голова бюджетної комісії Іващенко А.А. ознайомила депутатів з 
пропозиціями профільної постійної комісії селищної ради щодо Софіївського 
селищного бюджету на 2019 рік.(додаються) 

Активну участь в обговоренні питання взяли депутати: Іосипова Н.С., 
Бідулько Т.В., Іващенко А.А. На їхні запитання відповідали Савицька Л.І. та 
Сегедій П.Ю. 

Іосипова Н.С.задала птання щодо надходжень від сплати державного 
мита. «Наскільки я знаю, розмір державного мита за вчинення дій досить 
невеликий, менше 1 гривні. То скільки ж необхідно виконати операцій з 
державними документами, щоб отримати ту суму, яку ви запланували на 2019 
рік? Звідки взяли таку суму?» 

Савицька Л.І. пояснила, що таку суму отримали у поточному році, тому 
таку і планували, крім того, змінилася схема надходжень від сплати 
державного мита за оформлення закордонних паспортів. Враховуючи, що 
населення громади збільшиться, доход за вказаною статтею не зменшиться.» 

Іосипова Н.С.: «Добре, з  питанням щодо податкових надходжень 
розібралися. Ми наразі говоримо про бюджет громади. Але не згадали про 
транспортне сполучення. Зараз вартість дороги в один кінець від Миколаївки 
до Софіївки коштує 250 грн. Як бути людям, які мешкають у Миколаївці, в 
інших селах. Скільки коштуватимуть послуги для людей, якщо люди 
приїздитимуть до Софіївки?» 

Миколаївський сільський голова Крючков В.М. також висловив свою 
думку щодо порушених депутатом запитань. І зауважив, що «надавати 
безкоштовні для людей послуги не можна. Ми самі спонукаємо до того, щоб 
вони не працювали, а жили лише за рахунок інших. За все в житті треба 
платити, у тому числі і за послуги». 

Іващенко А.А. : «Постійна комісія рекомендує затвердити проект рішення 
з урахуванням пропозицій комісії, а саме: врахувати і виділити кошти на 



виготовлення інформаційних табличок та вказівників вулиць, врахувати кошти 
на реалізацію проектів бюджету участі, виконання інших інвестиційних 
проектів. Ми розуміємо, що коштів на все не вистачає, але необхідно 
передбачати витрати, а потім тільки добавляти кошти, а не вносити зміни до 
бюджету. Складається враження, що ми не плануємо, а в ході роботи згадуємо 
про намічене.»! 

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2198-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

16.СЛУХАЛИ: Про упорядкування структури та умов оплати праці 
селищного голови. 

Савицька Л.І. зачитала проект рішення про упорядкування структури та 
умов оплати праці  селищного голови.  

Дане питання також розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує затвердити проект рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2199-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

17.СЛУХАЛИ: Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників виконавчого комітету селищної ради. 

Савицька Л.І. зачитала проект рішення про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників виконкому селищної ради.  

Бідулько Т.В. запитала про кількість працівників у виконавчому комітеті 
та кількість штатних одиниць. 

На питання відповів селищний голова Сегедій П.Ю.: «По штату на даний 
час 5 вакансій. Після виборів ми маємо працевлаштувати працівників 
Миколаївської сільської ради. Запропонували їм посади. Гадаю після Нового 
року вакансії закриємо.» 

Дане питання  розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує затвердити проект рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2200-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 



Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження чисельності виконавчого комітету 
селищної ради та витрат на його утримання. 

Савицька Л.І. ознайомила з  проектом рішення про затвердження 
чисельності виконавчого комітету та витрат на його утримання.  

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує затвердити проект рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2201-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

19.СЛУХАЛИ: Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв 
установами селищної ради на 2019 рік. 

Савицька Л.І. ознайомила з  проектом рішення про забезпечення 
дисципліни споживання енергоносіїв установами селищної ради. Зачитала 
проект рішення. 

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує затвердити проект рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2202-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирного будинку на території смт 
Софіївка. 

Костяннікова С.І. ознайомила депутатів з Порядком проведення конкурсу 
з призначення управителя багатоквартирного будинку на території смт 
Софіївка. Розповіла присутнім про необхідність затвердження таких 
Правил.Відповіла на запитання депутатів. Зачитала проект рішення.   

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2203-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 



Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С.,  проти- 0, 
утрималися-Бідулько Т.В., не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр. 
Михайлюка В.О., Левченка М.В.  з проханням затвердити їм технічну 
документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та передачу її у власність. До заяв надано копії необхідних документів. 

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Ознайомила присутніх з проектами рішень.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення №№ 2204-41/VII,  2205-41/VII     додаються. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр.  
Гладуша В.І., Голян Л.В., Терещенко Є.А. та Терещенка В.І. з проханням 
надати їм дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подальшої 
передачі у власність. Дане питання також розглядалося на засіданні постійної 
комісії. До заяв надано копії необхідних документів.  Ознайомила з проектами 
рішень.  

Комісія пропонує затвердити дані рішення. 
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення №№ 2206-41/VII,  2207-41/VII,   2208-41/VII,     2209-
41/VII,     2210-41/VII       додаються. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В.,  
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

23.СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки за добровільною 
відмовою. 



Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від гр. 
Сковородки С.М. з проханням вилучити в нього земельну ділянку за 
добровільною відмовою. До заяви надано копії необхідних документів. Крім 
того повідомила, що гр.. Сковородко С.М. в смт Софіївка не проживає, 
земельною ділянкою не користується. Зачитала проект рішення.   

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2211-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

24.СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди земельної ділянки з КП 
«Софіївське». 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в зв’язку з поділом земельної ділянки 
необхідно припинити дію договору оренди земельної ділянки №055 від 
02.01.2015 року. У зв’язку з виробничими процесами земельна ділянка, яку 
орендує КП «Софіївське», підлягає поділу. Тому договір, згідно якого КП 
орендувало земельну ділянку необхідно припинити та укласти новий договір 
оренди на земельну ділянку вже з новими площами.   

Відповіла на запитання депутатів. Зачитала проект рішення.   
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2212-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

25.СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі КП «Софіївське». 
Ільїна Р.І. повідомила про те, що надійшла зава від директора КП 

«Софіївське» Лебедя В.Ф. з проханням про укладення договору оренди землі. 
Це питання пов’язане з попереднім. У попередньому питання ми скасували 
дію договору оренди на земельну ділянку. Після проведених замірів, поділу 
земельної ділянки за призначенням укладаємо новий договір оренди. 
Ознайомила з проектом рішення.  

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2213-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 



Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

26.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від гр. 
Пащенка П.М. з проханням про надання йому дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди. До 
заяви надано копії необхідних документів. Ознайомила з проектом рішення.  

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2214-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

27.СЛУХАЛИ: Про перехід права користування на земельну ділянку при 
переході права на будівлю і споруди за цивільною угодою. 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від гр. 
Качан О.В. з проханням визнати за нею право користування на земельну 
ділянку при переході права на будівлю і споруди за цивільною угодою. До 
заяви надано копії необхідних документів. Ознайомила з проектом рішення. 

Качан І.М. зазначила, що це особа з числа дітей-сиріт, успадкувала 
частину майна після смерті матері. 

 Питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2215-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у власність. 

Ільїна Р.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр. 
Берези В.В., Леоненко С.Ю. з проханням надати їм дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у 
власність. До заяв надано копії необхідних документів. Ознайомила з 
проектами рішень.  



Питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2216-41/VII,  № 2217-41/VII, № 2218-41/VII    
додаються. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

29.СЛУХАЛИ: Про внесення проектів до Стратегії розвитку Софіївської 
селищної ОТГ на 2018-2028 роки. 

Шинкаренко С.В. повідомила про те, що на виконання Стратегії розвитку 
Софіївької ОТГ в рамках співробітництва між Виконавчим комітетом 
Софіївської селищної ради та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 
«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) 
щодо програми в Україні необхідно внести  до Стратегії розвитку Софіївської 
селищної ОТГ на 2018-2028 роки зміни, а саме такі проекти: 

«Створення туристично-освітнього об’єкту на базі майбутнього рибного 
господарства» 

«Створення простору культурно-економічного та туристичного 
розвитку» 
Модернізація КП «Софіївське» (придбання обладнання для проведення 

ремонту комунальних доріг та тротуарів) та проведення поточного ремонту 
тротуарів на території Софіївської ОТГ, а саме: в смт Софіївка: вул. Степова, 
вул. Поштова (дорога до школи), вул. Больнична (від автовокзалу до 
п’ятиповерхового будинку), в с. Запорізьке вул.. Постного (між сільським 
клубом та школою) та в с. Петрове по вул. Центральна (від магазину 
«Продтовари» до СК ДНЗ «Сонечко»). 

Поточний ремонт тротуару в с. Любимівка біля школи. 
Поточний ремонт тротуару від магазину «Новинка» до вул. 

Криворізька. 
Придбання лікувального обладнання для фізіотерапевтичного 

кабінету 
Облаштування зони відпочинку в селі Петрове біля центральної 

водойми» 
Створення спортивного майданчика для фізичного розвитку та 

дозвілля мешканців села Петрове 
Читай-містечко – територія спілкування, творчості і відпочинку 

селища Софіївка 
Встановлення зупинок громадського транспорту в селах 

Запорізьке та Братське 



Родинний відпочинок в глибинці вул. Постного, 60 с Запорізьке.   
«Це проекти, які виграли у бюджеті участі, проекти, які 

реалізували разом з інвесторами, але вони не були внесені до  нашої 
Стратегії розвитку. Тому ми лише доповнюємо нашу Стратегію» 

Ознайомила з проектом рішення.  
Питання розглядалося на засіданні постійної комісії.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2219-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон 
А.І., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Поденежна Л.Ю., Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., 
Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми місцевого економічного 
розвитку та плану заходів. 

Шинкаренко С.В. ознайомила з Програмою місцевого економічного 
розвитку та планом заходів. План заходів складений відповідно до тих заходів, 
які передбачені Стратегією розвитку та тих проектів, які виграли наші 
депутати та мешканці громади. Відповіла на окремі запитання депутатів. 
Зачитала проект рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2220-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів переможців Бюджету участі 
на 2019 рік та їх фінансування. 

Шинкаренко С.В. повідомила про те, що з метою розвитку 
демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу 
між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського 
простору, вирішення соціально значущих питань, активізації населення 
Софіївської територіальної громади щодо участі у бюджетному процесі, 
покращенні життя в громаді, керуючись статтями 3, 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом проведений 
конкурс громадських проектів. На розгляд створеної робочої групи надано 9 
проектів. До голосування виставлено 8 проектів. У голосуванні за проекти 
взяли участь понад 1000 жителів громади. У голосуванні перемогли 2 проекти 
по 100,0 тис та 3 проекти по 30,0 тис. Необхідно затвердити проекти 
переможців Бюджету участі на 2019 рік та їх фінансування. Зачитала проект 
рішення.  

Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2221-41/VII      додається. 



Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

32.СЛУХАЛИ: Про спів фінансування проектів, які входять до Програми 
місцевого економічного розвитку та плану заходів. 

Шинкаренко С.В. повідомила про те, що керуючись Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Стратегії розвитку Софіївської ОТГ в рамках співробітництва між 
Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради та Глобал Комьюнітіз, 
виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та 
Ефективність» (DOBRE) щодо програми в Україні, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально–економічного розвитку, селищній раді необхідно передбачити 
кошти на 2019 рік у селищному бюджеті на співфінансування проектів, які 
входять до Програми місцевого економічного розвитку та плану заходів у сумі 
1100,0 тис.грн. а саме: 

- «Створення туристично-освітнього об’єкту на базі майбутнього 
рибного господарства» 
- «Створення простору культурно-економічного та туристичного 
розвитку». 

Це проекти не нові, вони змінили назву, доопрацьовані з метою залучення 
інвесторів. Це проект по рибгоспу та будівництво літнього амфітеатру в парку, 
облаштування зони відпочинку в центрі селища. 
Зачитала проект рішення. Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2222-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

33.СЛУХАЛИ: Про співфінансування проекту, який входить до Стратегії 
розвитку. 

Шинкаренко С.В. повідомила про те, що керуючись Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Стратегії розвитку Софіївської ОТГ в рамках співробітництва між 
Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради та Глобал Комьюнітіз, 
виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та 
Ефективність» (DOBRE) щодо програми в Україні, враховуючи висновки і 



пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально–економічного розвитку, селищній раді необхідно передбачити 
кошти на 2019 рік у селищному бюджеті на співфінансування проекту, який 
входить до Стратегії розвитку у сумі 400,0 тис.грн. а саме: 

- «Реконструкція елементів благоустрою придорожньої зони в межах 
перехрестя вулиць Карпенка та Больнична в смт Софіївка» 

Зачитала проект рішення. Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення № 2223-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 
 

34.СЛУХАЛИ: Про зміну структури та штатної чисельності КЗ 
«Софіївська центральна бібліотека» 

Ісаєва Г.Г. повідомила про те, що керуючись ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», ст.ст.4,8,29 Закону України «Про культуру», 
враховуючи наказ Міністерства культури України від 22 серпня 2012 року 
«Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів 
комунальних бібліотек»,  селищній раді необхідно ввести до структури та 
штатної чисельності Комунального закладу «Софіївська центральна 
бібліотека» 0.14 ставки сторожа, внести зміни до рішення Софіївської 
селищної ради № 1629-31/VII  від 24.01.2018 «Про затвердження граничної 
чисельності та штату працівників закладів культури, засновником яких є 
Софіївська селищна рада та Відділу культури, туризму, молоді і спорту 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради» шляхом викладення 
додатку 6 в новій редакції. Керівнику Комунального закладу «Софіївська 
центральна бібліотека» Тереховій І.А. привести штатний розпис закладу у 
відповідність до цього рішення. Нова структура та штатна чисельність 
Комунального закладу «Софіївська центральна бібліотека» вводиться в дію з 
01 січня 2019 року. 

Ісаєва Г.Г. ознайомила депутатів з проектом рішення.  
Селищний голова ставить питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: Рішення № 2224-41/VII      додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Дзюба А.С., Дишко Н.В., Дорожон А.І., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С.,  Качан І.М., Лишин О.В., Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Кандич В.В., Терехова І.А., Турівний Г.В., Іосипова Н.С., Бідулько Т.В., 
проти- 0, утрималися-0, не голосували-0 
 Рішення прийнято. 

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

РІЗНЕ. 



Селищний голова Сегедій П.Ю. привітав депутатів зі святом, яке 
наближається - Днем Святого Миколая та запросив всіх на святковий захід з 
нагоди відкриття новорічної ялинки, який відбудеться 19 грудня ц.р. о 14 год. 
дня в КЗ «Софіївський Будинок культури», а о 16.00 год. на площі біля ялинки. 
Попередив депутатів, що до кінця року  буде проведена ще одна позачергова 
сесія селищної ради. 
Нагадав присутнім про те, що 23 грудня ц.р. в Миколаївській сільській раді, 
яка приєдналася до Софіївської ОТГ, відбудуться додаткові вибори депутатів. 
Після визнання їхніх повноважень вони стануть нашими колегами. 

 
Селищний голова дякує депутатам за роботу  і оголошує 41 (позачергову) 

сесію сьомого скликання  закритою.         
 

 Селищний голова                                                   П.Ю. Сегедій 

  Секретар сесії                                                         І.М. Качан 
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