
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 

 смт Софіївка                        №                                 24 січня 2023 року 

 

Про прийняття громадян на обслуговування до  
КЗ «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради 

 

Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 
29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами та 
доповненнями), рішенням виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 
14 грудня 2021 року № 174 «Про затвердження переліку категорій отримувачів 
соціальних послуг за бюджетні кошти», враховуючи рекомендації  комісії з 
питань прийняття громадян на обслуговування до Комунального закладу 
«Центр надання соціальних послуг» від 23.01.2023, з метою організації надання 
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують допомоги у їх подоланні, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Прийняти на обслуговування до відділення соціальної допомоги за 
місцем проживання Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» 
Софіївської селищної ради: 

1.1 на безоплатній основі: 
УДОВЕНКА Миколу Федоровича, 19.12.1949 р.н., проживає в смт 

Софіївка, вул. Квітнева, 6; 
БЛАЖКА Олексія Сергійовича, 24.06.1947 р.н., проживає в смт Софіївка, 

вул. 8 Березня, 39; 

СМАЛІЯ Григорія Михайловича, 23.07.1939 р.н., проживає в смт Софіївка, 
вул. Каштанова, 181; 

ГОРБОВИЧ Валентину Сергіївну, 14.08.1939 р.н., проживає в смт 
Софіївка, вул. Зайця, 64; 



1.2 на платній основі:  
ЗУБКО Людмилу Іванівну, 17.03.1954 р.н., проживає в смт Софіївка, вул 

Миру, 11; 

ГЛАДУША Миколу Костянтиновича, 08.07.1951 р.н., проживає в сю 
Вишневе, вул. Зарічна, 32; 

КРАВЧУКА Дмитра Дмитровича, 29..07.1954 р.н., проживає в смт 
Софіївка, вул. Харківська, 93; 

ПОКРИВЧАК Ганну Михайлівну, 21.02.1955 р.н., проживає в с. Братське, 
вул. Перемоги, 62; 

КРАВЧЕНКО Ольгу Петрівну, 24.11.1961 р.н., проживає в смт Софіївка, 
вул. Першотравнева, 64; 

БЛАЖКО Галину Пилипівну, 19.08.1948 р.н., проживає в смт Софіївка, 
вул. 8 Березня, 39. 

 

2. Прийняти до відділення стаціонарного догляду Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради на безоплатній 
основі на чотири місяці КОНДРАТЮК  Валентину Василівну, 11.04.1940р.н., 
яка проживає в смт Софіївка , вул. Запорізька, 72А. 

 

3. Прийняти до відділення соціальної роботи  Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради сім’ю КОПИЦІ 
Ганни Володимирівни, 09.01.1988 р.н., проживає в с. Новоюлівка, вул Квітнева, 
36 (зареєстрована в с. Михайлівка, вул. Вороного, 80 Царичанського району 
Дніпропетровської області). 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ розвитку 
соціальної сфери Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

 

       В.о. селищного голови                                            Людмила НАЗАРЕНКО                    


