
 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      22 грудня 2021 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.-Софіївський селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О Акастьолова Л.П., Акастьолова 

Л.М., Демченко Т.В.,  Качан І.М., Ісаєва Г.Г., Мазенко В.А., Лебедь В.Ф.,  

Корж О.В.,   Ліпіна Л.В., Дишко Н.В.,  Костяннікова С.І.,  Розбицька С.В.,    
Шинкаренко С.В.,    
ВІДСУТНІ: Головченко М.М., Дюжник А.П.,   Соляник В.М., Климчук Р.В.,   

Корецький П.І., Лейченко С.А., Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  Хваль Ю.О.,  
(реєстраційний листок додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання:  
1. Про надання висновку про доцільність / недоцільність 

позбавлення батьківських прав. 
2. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі. 

Доповідає: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

3. Про затвердження тарифів на теплову енергію для ТОВ 
«Альтернативтеплосервіс». 

4. Про затвердження тарифів на теплову енергію для КП 
«Софіївське». 

Доповідає: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 



виконавчих органів ради. 
5. Про демонтаж тимчасової споруди. 

Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 
№114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 

7. Про розподіл коштів дотації з місцевого бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 
що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з держаного бюджету. 

8. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 
№1314-17/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022 рік». 

Доповідає: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

9. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 

Доповідає: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконкому селищної ради. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   

Результат голосування: 
 «за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність / недоцільність 
позбавлення батьківських прав. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись статтею 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19,150, пунктом 1 
статті 164, статтею 180  Сімейного кодексу України, статтями 11,12,15 Закону 
України «Про охорону дитинства», враховуючи рекомендації комісії з питань 
захисту прав дитини від 22.12.2021 (протокол № 17), на виконання ухвали 
Софіївського районного суду Дніпропетровської області від **.**.****, 

виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити висновок про 
доцільність позбавлення ПІБ, **.**.**** р.н., батьківських прав відносно 
малолітнього ПІБ, **.**.**** р.н.  

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 



Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- Корж О.В., не 

голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №188 

додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній 
особі. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 35 
Цивільного кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань 
захисту прав дитини від 22.12.2021 (протокол № 17), розглянувши заяву 
Сірмай Т.В. та додатковий пакет документів, виконавчий комітет селищної 
ради вирішив надати повну цивільну дієздатність неповнолітній ПІБ, 

**.**.**** р.н., у зв'язку з народженням нею дитини ПІБ, **.**.**** р.н.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №189 

додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на теплову енергію для ТОВ 
«Альтернативтеплосервіс». 
ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що Керуючись п.2 ч. «а» 
ст.28, п.1. ч. «а» ст.30, ст.40, п.2, ч.2 ст.52 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.1,п.5 ст.10 Закону України від 09.11.2017 № 
2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», ст.13, ст.20 Закону України 
«Про теплопостачання», постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12.09.2018 № 239, враховуючи лист ТОВ «Альтернативтеплосервіс» від 
18.11.2021 № 18/11/21-1 та подані розрахунки, виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради вирішив  встановити Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Альтернативтеплосервіс» тарифи на теплову енергію 
(виробництво, транспортування, постачання) для надання послуг з 
централізованого опалювання бюджетним установам, іншим суб’єктам 
господарювання  та  населенню згідно  додатку. 
Тарифи ввести в дію з 23 грудня 2021 року. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №190 

додається) 



4.СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на теплову енергію для КП 
«Софіївське». 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись п.2 ч. «а» 
ст.28, п.1. ч. «а» ст.30, ст.40, п.2, ч.2 ст.52 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.1,п.5 ст.10 Закону України від 09.11.2017 № 
2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», ст.13, ст.20 Закону України 
«Про теплопостачання», постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12.09.2018 № 239 , враховуючи подані розрахунки Комунального 
підприємства «Софіївське», виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
вирішив встановити Комунальному підприємству «Софіївське» тарифи на 
теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) для надання 
послуг з централізованого опалювання бюджетним установам, іншим 
суб’єктам господарювання  та  населенню згідно  додатку. 
Тарифи ввести в дію з 23 грудня 2021 року. 
Ознайомив з проєктом рішення. 
В обговоренні питання взяли участь члени виконкому: Акастьолова Л.П., 
Мазенко В.АВ., Корж О.В., Приходько Л.О., Масько А.О., Лебедь В.Ф., 
Демченко Т.В., Ліпіна Л.В. 
 Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

Л е б е д ь  В . Ф .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №191 

додається) 
5. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасової споруди. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», 
Порядком розміщення тимчасових стаціонарних та пересувних споруд для 
провадження підприємницької діяльності в селищі Софіївка, затвердженого 
рішенням Софіївської селищної ради № 222-5/VII від 16.03.2016, враховуючи 
протокол засідання робочої наради від 22.12.2021, виконавчий комітет ради 
вирішив громадянам Новіченку Сергію Юхимовичу, Кошеленку Валерію 
Івановичу, Романенку Олександру Володимировичу, Шеремету Євгену 
Олександровичу, Жуковському Сергію Андрійовичу: 

- в термін до 01 квітня 2022 року провести демонтаж власних  тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності, які розташовані за 
адресою: вул. Незалежності, 44А, смт Софіївка, Криворізький район, 



Дніпропетровська область. 
- після проведення демонтажу тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності відновити благоустрій території. 
Ознайомила з проєктом рішення.  

Селищний голова вніс пропозицію внести до проєкту рішення пункт: 
 « Фінансово-економічному відділу передбачити в бюджеті кошти 

Комунальному підприємству «Софіївське» на забезпечення заходів відповідно 
до п.3.» 

 

 Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №192 

додається) 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 
2020 року №114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що  відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі 
змінами та доповненнями), пунктами 14 та 15 рішення селищної ради від 16 
грудня 2020 року №114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), 
розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 20 грудня 2021 № 
540-р «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року 
№ 11-3/VIII «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), дорученнями та 
рішеннями Уряду, обласної ради та облдержадміністрації необхідно внести до 
рішення Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 року №114-3/VІІІ «Про 
місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік» 
такі зміни:  

Пункт 1 викласти у новій редакції. Ознайомила   з проєктом рішення та 
внесеними змінами. Після обговорення голова засідання ставить проєкт 

рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №193 
додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про розподіл коштів дотації з місцевого бюджету на 
проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 
послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 



за рахунок відповідної додаткової дотації з держаного бюджету. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що  з метою зняття 
соціальної напруги в регіоні та сталого проходження опалювального періоду 
2021-2022 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні 
послуги та енергоносії у 2022 році необхідно затвердити розподіл коштів 
дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 
за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету між головними розпорядниками коштів і 
бюджетними установами бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №194 
додається) 
8.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 
2020 року №1314-17/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік». 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік»), пунктами 13 та 14 рішення селищної ради від 15 грудня 
2021 року №1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022 рік», враховуючи розпорядження голови Дніпропетровської 
обласної ради від 20 грудня 2021 № 541-р «Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII «Про обласний бюджет на 
2022 рік» та рішення Девладівської сільської ради від 22 грудня 2021 року № 
1162-17/VIII «Про бюджет Девладівської сільської територіальної громади на 
2022 рік» необхідно внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 

грудня 2021 року № 1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік» такі зміни:  

Пункт 1 викласти у новій редакції:   
«1.  Визначити на 2022 рік: 
доходи бюджету Софіївської селищної територіальної громади у сумі  

130 982 165  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 129 803 865 гривень та доходи 
спеціального фонду Софіївської селищної територіальної громади – 1 178 

300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 



видатки бюджету Софіївської селищної територіальної громади у сумі 
130 982 165  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 129 303 865  гривень та 
видатки спеціального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади – 1 678  300 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,004 
відсотків видатків загального фонду бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд  бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади у розмірі 130 000 гривень, що становить 0,1 відсотки видатків 
загального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної громади, 
визначених цим пунктом. 

2. Пункт 5 викласти у новій редакції:   
«5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 12 150 470 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення». 
3. Внести зміни до додатків 1, 3, 4, 6 виклавши їх у редакції згідно з 

додатками 1, 2, 3, 4 до цього рішення.   
  Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №195 
додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про 
організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 № 587 «Про 
організацію надання соціальних послуг», від 14.01.2004 № 12 «Про порядок 
надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (зі змінами), 
від 01.06.2020 року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів 
на соціальні послуги» та від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку 



установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», 
Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні 
послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), затверджених наказом Міністерства соціальної 
політики України від 07.12.2015 р. №1186 та у зв’язку з підвищенням 
прожиткового мінімуму з 01.12.2021 року, зміною розмірів тарифів, тарифних 
ставок та інших складових тарифів на платні соціальні послуги виконавчий 
комітет селищної ради вирішив затвердити тарифи на платні соціальні 
послуги, що надаються у відділенні стаціонарного догляду комунального 
закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради. 

Ввести в дію затверджені тарифи з 01 січня 2022 року. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
В обговорення питання взяли участь члени виконкому: Акастьолова Л.П., 
Приходько Л.О., Ліпіна Л.В., Сегедій П.Ю. 
 Після обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого 

комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- Акастьолова Л.П., 
не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №196 

додається) 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 


