
 

 

УКРАЇНА 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  60 сесії  
 

смт Софіївка                                                                           22 квітня 2020 року  
Всього обрано: 36 депутат 

Присутні: 26 депутатів 

                                                                                                                 (список додається). 
 

Пленарне засідання  60 сесії відкрив та вів селищний голова Сегедій 
П.Ю. 
На пленарному засіданні 60 сесії присутні: в.о. старости Новоюлівського 
старостинського округу Мартилога О.С., економіст КП «Софіївська 
ЦРЛ»ДОР» Ляліна О.М., начальники відділів виконкому селищної ради  
Шинкаренко С.В., Акастьолова Л.П., Акастьолова Л.М.,  Костяннікова С.І., 
головний спеціаліст з питань кадрової роботи виконавчого комітету селищної 
ради Моренко Г.Г., головний спеціаліст фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету селищної ради Савицька Л.І., головний спеціаліст 
відділу контролю за додержанням  законодавства про працю, оподаткування 
та регулювання  земельних відносин Ільїна Р.І.  

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 60 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря засідання.  
Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко 
Л.І. секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -25   «проти»-0, «утрималися»-0 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 

Селищний голова оголошує  60 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою.  



Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з порядком денним 60 

сесії селищної ради VII скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду яких виникла після підписання розпорядження 
про скликання 60 сесії селищної ради.  

Підстава: Надійшла службова записка від начальника відділу  
фінансово – економічного відділу виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Корж О.В., яка просить внести на розгляд сесії такі 
питання: 
- Про затвердження фінансового плану КП «Софіївська ЦРЛ» ДОР». 

 (Головуючий ставить питання на голосування- про включення 
даного питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -25   «проти»-0, «утрималися»-1 

 

Сегедій П.Ю. пропонує включити до порядку денного пленарного засідання 
60 сесії таке питання: 

- Про внесення змін до установчих документів Комунального 
підприємства «Софіївське». 

 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -25   «проти»-0, «утрималися»-1 

Голова пленарного засідання пропонує депутатам внести свої пропозиції 
щодо порядку денного. Пропозицій від депутатів не надійшло. 
Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 

1. Про затвердження проектно – кошторисної документації по 
об’єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області». 

2. Про передачу функції замовника будівництва та надання згоди на 
проведення будівельних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт бульвару 
Шевченка в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області». 
Інформує: начальник відділу- головний архітектор відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Костяннікова С.І. 

3. Про затвердження Положення про електронні консультації та 
опитування Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади. 

4. Про затвердження Положення про загальні збори (конференції) 
членів територіальної громади за місцем проживання. 

5.   Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у 
Софіївській селищній об’єднаній територіальній громаді. 



Інформує: начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Шинкаренко С.В. 

6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.12.2019 

№2797-55/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік». 
7. Про затвердження договорів, укладених селищним головою. 
8. Про затвердження фінансового плану КП «Софіївська ЦРЛ» ДОР». 

Інформує: головний спеціаліст фінансово- економічного відділу виконавчого 
комітету селищної ради Савицька Л.І. 

9. Про передачу земельної ділянки у власність для ведення 
фермерського господарства. 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 

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

12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

13. Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
14.  Про скасування рішення сесії. 
15. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

16.  Про укладення договору про відшкодування витрат від 
недоотримання коштів. 

17.  Про уточнення площі земельної ділянки. 
18.  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її в оренду. 

19.  Про затвердження розрахунку орендної плати за земельну ділянку. 
20.  Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в оренду. 
21.  Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для подальшої реєстрації права комунальної 
власності. 

22.  Про припинення достроково дії договору оренди землі ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ». 

23.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для подальшої 
оренди. 



Інформує: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних 
відносин Ільїна Р.І.  

24.  Про схвалення проєкту договору про співробітництво. 
Інформує: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О. 

25. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
Інформує: начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету селищної ради Акастьолова Л.М. 

26.  Про затвердження розпоряджень селищного голови, прийнятих у 
міжсесійний період. 
Інформує: головний спеціаліст з питань кадрової роботи виконавчого 
комітету селищної ради Моренко Г.Г. 

27. Про затвердження Положення про порядок відчуження об’єктів 
комунальної власності Софіївської селищної об’єднаної територіальної 
громади. 

28. Про внесення змін до установчих документів Комунального 
підприємства «Софіївське». 
Інформує: начальник відділу  комунальної власності та правового 
забезпечення виконавчого комітету Софіївської селищної ради             
Акастьолова Л.П. 

Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
 Результат голосування: «за» -26,   «проти»-0, «утрималися»-0 

 

Затверджується регламент роботи сесії.  
 Результат голосування: «за» -26,   «проти»-0, «утрималися»-0 

 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Комунального 
підприємства «Софіївське». 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П.- начальник відділу  комунальної власності 
та правового забезпечення виконавчого комітету  селищної ради, яка 
повідомила про те, що відповідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного та Господарського кодексів, селищна 
рада вирішила: 

 

1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СОФІЇВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 37019085) на КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЇВСЬКЕ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 



2. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СОФІЇВСЬКЕ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції (додається). 

3. Внести зміни до видів економічної діяльності КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СОФІЇВСЬКЕ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

4. Уповноважити Лебедя Валерія Федоровича, директора 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СОФІЇВСЬКЕ» СОФІЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, підготувати відповідний пакет документів та звернутися до органу 
реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, для вчинення 
реєстраційних дій. 

5. Внести зміни до рішення Софіївської селищної ради від 18.12.2019 № 
2779-55/VII «Про реорганізацію Комунального підприємства «Мігея»: 

5.1. у тексті пункту 1 після слова «СОФІЇВСЬКЕ» з урахуванням 
лапок доповнити словами «СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; 

5.2. у тексті пункту 6 після слова «Софіївське» з урахуванням лапок 
доповнити словами «СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».  
 Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., 
Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.  проти- 0, 

«утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С.  . 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3112-60/VII додається. 

 2. СЛУХАЛИ:   Про затвердження Положення про порядок відчуження 
об’єктів комунальної власності Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади. 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
враховуючи Порядок відчуження об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 06.06.2007          
№ 803, з метою підвищення ефективності управління майном Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади та приведення операцій з цим 
майном у відповідність вимогам чинного законодавства, селищна рада 
вирішила затвердити Положення про порядок відчуження об'єктів 
комунальної власності Софіївської селищної об’єднаної територіальної 
громади. Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 

Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., 
Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.  проти- 0, 

«утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С.  . 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3113-60/VII додається. 
3. СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту договору про співробітництво. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник  селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, який повідомив про те, що Керуючись 
статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», 
враховуючи результати громадського обговорення проекту договору про 
співробітництво територіальних громад, а саме між територіальними громади 

сіл Петрове, Любимівка, Широке, Тарасівка, Михайлівка, Запорізьке. 
Братське, Михайлівка, Вільне Життя, Володимирівка, Зелене, Катеринівка, 
Катерино-Наталівка, Миколаївка, Назарівка, Непереможне, Олександро-

Білівка, Петрівка, Кам’янка, Ізлучисте, Вишневе, Олексіївка, Новохортиця, 
Новоюлівка, Авдотівка, Новопетрівка, Степове, Трудолюбівка, смт Софіївка, 
селища Лошкарівка Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади 
та територіальними громади сіл Водяне, Веселе Поле, Гончарове, Зелений 
Гай, Грушки, Мар’є-Дмитрівка, Довгівка, Ковалеве,  Кринички, Спокойствіє, 

Червоне Поле, Червоний Яр, Андріївка , Вербове, Ганно-Миколаївка, 

Криничувате, Любе, Макорти, Нова Зоря, Олександрівка, Южне, Перше 
Травня, селищ Девладове та Потоцьке Девладівської сільської об’єднаної 
територіальної громади у сфері соціального захисту населення у формі 
спільного фінансування комунального закладу «Центр надання соціальних 
послуг» (далі - проект договору про співробітництво), селищна рада  має 
намір схвалити проект договору про співробітництво. 
Ознайомив депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., 
Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.  проти- 0, 

«утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С.  . 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3114-60/VII додається. 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.М.- начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила про те, що на виконання законів України «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з 



урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних 
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 № 588 (зі змінами), рішення селищної ради від 11.08.2017 № 1271-

25/VІІ «Про утворення Центру надання адміністративних послуг  та 
забезпечення його діяльності» (зі змінами), та з метою забезпечення 
ефективного функціонування відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету Софіївської селищної ради як дієвої інституції, 
спрямованої на протидію корупції  та забезпечення якісного обслуговування 
громадян і суб’єктів господарювання, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила затвердити 
Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради у новій редакції. Ознайомила депутатів з 
проєктом рішення. 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. 

Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., 
Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.  проти- 0, 

«утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С.  . 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3115-60/VII додається. 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про електронні консультації та 
опитування Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛА: Шинкаренко С.В.- начальник відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету 
селищної ради, яка повідомила про те, що з метою інституційного 
забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних публічних 
консультацій з громадськістю в Софіївській об’єднаній територіальній 
громаді, для безпосередньої участі членів територіальної громади у 
здійсненні місцевого самоврядування, селищна рада вирішила затвердити 
Положення про електронні консультації та опитування Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади. Ознайомила депутатів з проєктом 
рішення. 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. 

Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3116-60/VII додається. 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про загальні збори 
(конференції) членів територіальної громади за місцем проживання. 



ВИСТУПИЛА: Шинкаренко С.В., яка повідомила про те, що з метою 
забезпечення належних умов для здійснення населенням громади  
повноважень місцевого самоврядування та на підставі Постанови Верховної 
Ради України від 17.12.93 №3748-XII «Положення про загальні збори 
громадян за місцем проживання в Україні», селищна рада вирішила 
затвердити Положення про загальні збори (конференції) громадян за місцем 
проживання. Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3117-60/VII додається. 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у 
Софіївській селищній об’єднаній територіальній громаді. 
ВИСТУПИЛА: Шинкаренко С.В., яка повідомила про те, що з метою 
надання можливість  членам територіальної громади ініціювати  розгляд у 
раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування 

на території Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади, 
селищна рада вирішила затвердити Положення про місцеві ініціативи у 
Софіївській селищній об’єднаній територіальній громаді. Ознайомила 
депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3118-60/VII додається. 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.12.2019 
№2797-55/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік». 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І.- головний спеціаліст фінансово- економічного 
відділу виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
відповідно до Конституції України, керуючись статтями 14, 72 Бюджетного 
кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік», враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та 
доповненнями), рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 
2020 року № 567-22/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
13.12.2019р. № 527-20/VII «Про обласний бюджет на 2020 рік», ураховуючи 



висновки постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та 
планування соціально-економічного розвитку, селищна рада вирішила:  

1. Внести до рішення Софіївської селищної ради від 18 грудня 2019 
року № 2797-55/VІІ «Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік» такі 
зміни:  

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:   
«1.  Визначити на 2020 рік: 
- доходи селищного бюджету у сумі  87 686 850 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 86 793 250 гривень, доходи 
спеціального фонду селищного бюджету – 893 600 гривень згідно з додатком 
1 до цього рішення; 

- видатки  селищного бюджету у сумі 92 577 795 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету – 87 774 209 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету 4 803 586 гривень; 

- дефіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 980 959 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення; 
- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 3 909 986 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення; 
- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 

5 000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

- резервний фонд  селищного бюджету  у розмірі 30 000 гривень, що 
становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, 
визначених цим пунктом». 

1.2. Пункт 4 викласти у новій редакції:   
«4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 14 411 510 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення». 
2. Для  своєчасного внесення змін до показників селищного бюджету 

на 2020 рік на період дії карантину, враховуючи заходи, передбаченні  
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»: 

2.1. Надати право Софіївському селищному голові Сегедію П.Ю. у 
процесі виконання селищного бюджету на період дії карантину здійснювати 
своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією селищної 
ради з питань  бюджету,  фінансів та планування  соціально-економічного 
розвитку, з подальшим затвердженням їх на сесіях селищної ради. 
Ознайомила депутатів  з проєктом рішення та додатками до нього.  



Іващенко А.А.- голова постійної комісії з питань бюджету повідомила про те, 
що питання розглядалося на засіданні  комісії, де були детально вивчені всі 
зміни, які передбачено внести до рішення Софіївської селищної ради від 
18.12.2019р. №2797-55/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік». 
Комісія рекомендує сесії розглянути дане питання на пленарному засіданні 
ради та взяти проект рішення за основу.  
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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 

Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3119-60/VII додається. 
9. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів, укладених селищним головою. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка повідомила про те, що за звітний період 
селищним головою від імені селищної ради укладено 56 договорів.  

Ознайомила депутатів з проєктом рішення та переліком договорів. Дала 
відповіді на деякі запитання депутатів.  
Іващенко А.А.-  повідомила про те, що питання розглядалося на засіданні  
комісії. Детально вивчено перелік договорів, які укладені селищним головою 
від імені селищної ради. Всі договори оплачені. Зауважень у комісії немає. 
Комісія рекомендує сесії розглянути дане питання на пленарному засіданні 
ради та взяти проект рішення за основу.  
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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3120-60/VII додається. 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КП «Софіївська ЦРЛ» 
ДОР». 

ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І., яка повідомила про те, що фінансовий план 
КП «Софіївська ЦРЛ» ДОР» був затверджений лише на І квартал 2020 року. 
З 01.04.2020 року передбачено фінансування деяких статтей Національною 
службою здоров’я України. 
Ознайомила депутатів  з проєктом рішення та додатками до нього. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 



 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 3121-60/VII додається. 
11. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність для ведення 
фермерського господарства. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І. - провідний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що в 
селищну раду надійшли заяви від гр.  Ващенка В.І. та Ващенка О.В. з 
проханням передати їм у власність земельні ділянки для ведення 
фермерського господарства. До заяв надано копії необхідних документів. 
Ознайомила депутатів з проєктами рішень. Голова пленарного засідання вніс 
пропозицію схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного 
питання в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3122-60/VII, 3123-60/VII  

додаються. 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Перехрест С.А. з проханням затвердити їй проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для подальшої передачі у власність. До заяви 
надано копії необхідних документів. Ознайомила депутатів з проєктом 
рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3124-60/VII  додається. 
Депутат Безена В.Д. заявив про конфлікт інтересу при розгляді питання «Про 
надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подальшої 
передачі у власність» порядку денного 60 сесії селищної ради. Врегулювання 
конфлікту інтересів буде здійснювати шляхом неучасті в голосуванні. 



13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр.  Безени В.Д., Карпенка А.А., Ладонкіна М.А. 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. До заяв надано копії 
необхідних документів. Ознайомила депутатів з проєктами рішень. Голова 
пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкти рішень в цілому та 
прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєктах редакції. 
Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - Безена В.Д.. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3125-60/VII, 3126-60/VII,  

3127-60/VII  додаються. 
14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр. Байчук С.А., Боровець Т.М., Волощенко Д.Д., 
Гладищенко М.М., Карпенка А.А., Ладонкіна М.А., Хабібуліної О.В., Худоян 
Г.Ч., Худоян Д.З., Худояна З.М., Худояна М.М., Худоян М.Ш., Худоян Т.У., 
Худояна Х.М. з проханням надати їм дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства та передачу її у власність. Ознайомила депутатів з 
проєктами рішень. Після обговорення даного питання голова пленарного 
засідання вніс пропозицію схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти 
рішення з даного питання в запропонованій у проєктах редакції. Питання 
ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В., - Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3128-60/VII, 3129-60/VII,  

3130-60/VII, 3131-60/VII,   3132-60/VII,   3133-60/VII,   3134-60/VII,   3135-

60/VII,   3136-60/VII,   3137-60/VII,   3138-60/VII,   3139-60/VII,   3140-60/VII,   

3141-60/VII додаються. 
15. СЛУХАЛИ: Про вилучення земельної ділянки за добровільною 
відмовою. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Гурина П.Я. з проханням вилучити в нього земельну 



ділянку за добровільною відмовою. Ознайомила депутатів з проєктом 
рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3142-60/VII  додається. 
16. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення сесії. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Романенка В.Г. з проханням скасувати рішення 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради народних депутатів від 
30.11.1998 р. про виділення йому земельної ділянки площею 0,15 га за його 
добровільною відмовою. До заяви надано копії необхідних документів. 
Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,  Дюжник А.П., 
Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3143-60/VII  додається. 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр. Байчук С.А., Боровця І.М., Левіної О.О., Сизова А.М. 
з проханням надати їм дозвіл на на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
Ознайомила депутатів з проєктами рішень. Після обговорення даного 
питання голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкти 
рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у 
проєктах редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3144-60/VII, 3145-60/VII,  

3146-60/VII, 3147-60/VII  додаються. 
Депутат Дюжник А.П. заявив про конфлікт інтересу при розгляді питання «Про 
укладення договору про відшкодування витрат від недоотримання коштів» 



порядку денного 60 сесії селищної ради. Врегулювання конфлікту інтересів буде 
здійснювати шляхом неучасті в голосуванні. 
18. СЛУХАЛИ: Про укладення договору про відшкодування витрат від 
недоотримання коштів. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр. Бедзая М.Ю., Говядовського О.О., Грицик Л.О., 
Дюжника А.П., Лісничого І.А., Минки В.П., Моренка Р.В., Павляка С.І., 
Федорченка С.В., Фурмана С.І., Шаповаа В.М., Ялового С.О., ТОВ «Злагода» 
з проханням укласти з ними договори про відшкодування витрат від 
недоотримання коштів. Ознайомила депутатів з проєктами рішень. Після 
обговорення даного питання голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В.,   Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  
Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3148-60/VII, 3149-60/VII,  

3150-60/VII, 3151-60/VII,  3152-60/VII, 3153-60/VII,   3154-60/VII, 3155-

60/VII,   3156-60/VII, 3157-60/VII,   3158-60/VII, 3159-60/VII, 3160-60/VII 

додаються. 
19. СЛУХАЛИ: Про уточнення площі земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Івченка І.А. з проханням уточнити йому площу 
земельної ділянки. Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  
Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,    
Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3161-60/VII  додається. 
20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її в оренду. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр. Худояна З.М., Худояна М.М. з проханням надати їм 
дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства та передачу її в 
оренду. Ознайомила депутатів з проєктами рішень. Після обговорення даного 
питання голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкти 
рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у 
проєктах редакції. Питання ставиться  на голосування. 



Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна 
Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,   Дюжник А.П., Ащаулов 
В.В., Ряба В.В., Безена В.Д., проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення №№3162-60/VII, 3163-60/VII 

додаються. 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження розрахунку орендної плати за земельну 
ділянку. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Худояна М.К. з проханням надати дозвіл на 
зменшення орендної плати на земельну ділянку під будівлями автомийки- 

сервісу, площею 0,1777га. До заяви надано копії необхідних документів. 
Ознайомила депутатів з проєктом рішення. Після обговорення даного 
питання голові пленарного засідання від депутата Іосипова Н.С. надійшла 
пропозиція перенести розгляд даного питання на наступну сесію. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., 
 Качан І.М., Лишин О.В., Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  
Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,    
Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - 0. 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3164-60/VII  додається. 
22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в 
оренду. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Перездрієнка О.В. з проханням надати йому дозвіл на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
сінокосіння та випасання худоби в оренду. Ознайомила депутатів з проєктом 
рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  
Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С., 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3165-60/VII  додається. 
23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої реєстрації права 
комунальної власності. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Биби О.А.- керівника СФГ «Астрон» та надано 
документи стосовно земельної ділянки колективної власності колишнього 
КСП «Прогрес», яка розташована за межами населених пунктів на території 
Софіївської селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. З метою передачі невитребуваної земельної ділянки в оренду та 



у звязку з відсутністю даної ділянки в базі державного земельного кадастру 
відповідно до чинного законодавства України селищна рада має намір надати 
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для подальшої реєстрації права комунальної власності. Ознайомила з 
проєктом рішення. Після обговорення даного питання надійшла пропозиція 
перенести розгляд даного питання на чергову сесію селищної ради. За дану 
пропозицію проголосували: Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк 
Т.М., Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин 
О.В., Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко 
В.О.,  Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., 
Ряба В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» -Іосипова Н.С. 
УХВАЛИЛИ: рішення не прийнято.  

24. СЛУХАЛИ: Про припинення достроково дії договору оренди землі ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ». 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від начальника відділу управління нерухомістю 
Дніпропетровської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» С.О. Глушевицького з 
проханням припинити достроково  дію договору оренди землі ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ» в зв’язку з поділом земельної ділянки. Ознайомила 
депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  
Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» -Іосипова Н.С. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3166-60/VII  додається. 
25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для подальшої 
оренди. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що розглянувши заяву 
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в особі  начальника відділу управління нерухомістю 
Дніпропетровської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» С.О. Глушевицького з 
проханням надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для подальшої оренди. 
Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  
Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3167-60/VII  додається. 



26. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень селищного голови, 
прийнятих у міжсесійний період. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з питань кадрової роботи 
виконавчого комітету селищної ради, яка ознайомила депутатів з проєктом 
рішення про затвердження розпоряджень селищного голови, прийнятих у 
міжсесійний період. За звітний період головою підписано 268 розпоряджень. 
Дала відповіді на запитання депутатів. 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. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бойко І.І.,  Бугай А.В., Василик С.М., Гасюк Т.М., 
Дзюба А.С., Дишко Н.В.,  Дорожон А.І.,  Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Качан І.М., Лишин О.В., 
Мойса В.В., Мудраченко В.М.,  Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Поденежна Л.Ю.,  Потурайко В.О.,  
Терехова І.А., Шемшур З.І.,   Розбицька С.В.,  Безена В.Д.,   Дюжник А.П., Ащаулов В.В., Ряба 
В.В.,  проти- 0, «утрималися»- 0., «не голосували» - Іосипова Н.С. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийнято. Рішення № 3168-60/VII  додається. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному питанню 
порядку денного. 
РІЗНЕ. 
Селищний голова зробив такі оголошення: 

- в зв’язку пандемією грипу COVID -19 карантин в Україні продовжено до 
11 травня ц.р.  

- нагадав депутатам про обов`язкове заповнення та подачу електронний  
декларацій. В зв’язку пандемією грипу COVID -19 подачу декларацій 
відтерміновано до 01 червня 2020 року; 

- про відповідальність, яка наступає в разі не подання декларації за звітний 
період. 

Селищний голова надав слово Бідулько Т.В.- керівнику КНП «Софіївський 
ЦПМСД». Тамара Володимирівна проінформувала про ситуацію в районі в зв’язку 
з пандемією коронавірусу COVID-19 та про заходи, які проводяться медиками для 
запобігання захворювання на COVID-19. Подякувала селищному голові та всім хто 
долучився до збору коштів на придбання кисневого конденсатора. 

 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 60 сесії селищної ради 
розглянуто. 60 сесія оголошується закритою. Селищний голова дякує депутатам за 
роботу.  
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 60  

 сесії                                                                                                     П. Сегедій 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

60 сесії                                                                                                 Л.Назаренко 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


