
ПРОТОКОЛ № 14 

 

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

енергозбереження та транспорту 

 

29 листопада 2021 року 

Початок: 13.00 год. 
Закінчення: 13.30 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени постійної комісії: Бондаренко А.М., Левченко С.С., Ященко Т.В., 
Рудніцький О.З. 
Запрошені: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради; 
 

ВІДСУТНІ: Шкаран Є.В.  
  

Головує на засіданні Бондаренко А.М., голова комісії 
                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної 

власності Софіївської селищної територіальної громади. 

2. Про оренду майна комунальної власності Софіївської селищної  
територіальної громади. 

3. Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної 
ради. 

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

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна з державної до 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади.  

 

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

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

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

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

 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про оренду майна комунальної власності Софіївської селищної  
територіальної громади. 

 



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

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

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

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

 

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

 

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

 

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

ВИСТУПИЛИ: 
Рудніцький О.З., про те, що не вбачає терміновості та необхідності негайного 

розгляду питання та прийняття відповідного рішення.  
Бондаренко А.М., запропонував не вносити питання на розгляд 16 пленарного 

засідання ради, а винести питання на розгляд наступного пленарного засідання 
селищної ради з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» та Регламенту Софіївської селищної ради VIII скликання. 

  

ВИРІШИЛИ: не вносити питання на розгляд 16 пленарного засідання ради, а 

винести питання на розгляд наступного пленарного засідання селищної ради з 
урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 
Регламенту Софіївської селищної ради VIII скликання. 

 

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

 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Андрій Бондаренко 

 

Секретар постійної комісії                                                Тетяна Ященко 

 


