
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
ПРОТОКОЛ № 03 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      18 лютого 2022 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., Головченко 

М.М., Дюжник А.П., Мазенко В.А.,  .,   Климчук Р.В.,   Корецький П.І., 
Качан І.М., Костяннікова С.І., Ісаєва Г.Г.,  Лебедь В.Ф.,   Розбицька С.В.,      
ВІДСУТНІ: Соляник В.М., Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  Головацька Ю.О., 
Демченко Т.В.,  Ліпіна Л.В.,   Акастьолова Л.М., Дишко Н.В., Корж О.В., 
Шинкаренко С.В.,   Лейченко С.А. (реєстраційний листок додається). 
ЗАПРОШЕНІ: громадяни Варуша А.В. та Попришко С.М. 

Сегедій  П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 
сьогоднішнього засідання виконкому. 

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 прийняття громадян на обслуговування до Центру надання 

соціальних послуг Софіївської селищної ради. 

Доповідає: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2. Про надання висновку про доцільність/недоцільність позбавлення 
батьківських прав. 
Доповідає: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

3. Про відмову у виключенні квартир із числа службових. 

Доповідає: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 



правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради.    

4. Про взяття на квартирну чергу. 

5. Про надання одноразової грошової допомоги особам, які 
зараховані на військову службу за контрактом. 

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

6. Про затвердження Плану заходів на 2022рік щодо наповнення 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни. 

7. Про  підсумки виконання бюджету Софіївської селищної  
територіальної громади за 2021 рік. 

8. Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік. 

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

9. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

10. Про зміну адреси. 
Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу- головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території    
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до Центру 
надання соціальних послуг Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
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) та 
від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  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: 



1.1 до  відділення соціальної роботи комунального закладу «Центр 
надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради: 

ПІБ, 20.08.1985 р.н., проживає смт*** вул. ***, **; 

ПІБ, 10.12.1990 р.н., проживає с. ***, вул. ***, *; 

1.2 до відділення соціальних послуг за місцем проживання 
комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради на безоплатній основі: 

ПІБ, 28.06.1960 р.н., проживає с. ***, вул. ***, **; 

1.3 до відділення стаціонарного догляду комунального закладу «Центр 
надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради на платній основі: 

ПІБ, 17.08.1942 р.н., який мешкає в с. *** Криворізького району; 
ПІБ, 26.01.1964 р.н., яка мешкає в с. *** Криворізького району. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 08 додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність/недоцільність 
позбавлення батьківських прав. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей 
Виконавчого комітету Софіївської 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», 
розглянувши заяву Поліщук Н.Б. та додатковий пакет документів, враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 15.02.2022 (протокол № 
2), виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити висновок про 
доцільність позбавлення ПІБ, 06.09.1983 р.н., батьківських прав відносно 
неповнолітнього сина ПІБ, 12.03.2006 р.н. (додається). 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 09 додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про відмову у виключенні квартир із числа службових. 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 

яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від громадян 
Варуші А.В. та Попришка С.М. з проханням виключити з числа службових 
квартири в яких вони зараз проживають. Члени виконкому вислухали кожного 
із заявників. Думки членів виконкому розділилися щодо виключення квартир 
із числа службових. Отже, розглянувши заяву Варуші А.В. від 01.02.2022, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив відмовити Варуші Антоніні 



Володимирівні у виключенні з числа службових двокімнатної квартири за 
адресою: вулиця Больнична, будинок 35, квартира 11, селище міського типу 
Софіївка, Криворізький (Софіївський) район, Дніпропетровська область, 
згідно з п. 6 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і 
користування ними в Українській РСР, затвердженого Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 р. № 37, яким передбачено, що жиле 
приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому 
його використанні. Відсутнє звернення Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» із 
визначенням, що потреба у використанні даної службової квартири відпала та 
Комунальне некомерційне підприємство «Софіївський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» не потребує службового житла.  
Після обговорення питання щодо виключення квартири із числа службових, 
квартири в якій зараз проживає сім’я Попришка С.М., вирішено перенести 
розгляд питання на наступне засідання виконкому. 
 Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 10 

додається). 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів на 2022рік щодо наповнення 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що з метою забезпечення належного 
виконання бюджету селищної територіальної громади та створення умов для 
своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни виконавчий комітет має намір затвердити План заходів на 2022 рік 
щодо наповнення бюджету Софіївської селищної територіальної громади, 

ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.  
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після 

обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету 

на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 11 

додається). 
5.СЛУХАЛИ: . Про  підсумки виконання бюджету Софіївської селищної  
територіальної громади за 2021 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 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р 
“Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами) та 
рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 лютого 2025 року № 25 

“Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих 
бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни” виконавчий комітет селищної ради 
вирішив інформацію про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 2021 рік  взяти до відома (додається). 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
 ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 12 

додається). 
6.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», виконавчий комітет 
селищної ради вирішив погодити в цілому внесення змін до показників 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік за 
головними розпорядниками коштів 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 13 

додається). 
7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу- головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території    
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006 № 1045  «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених  пунктах», розглянувши звернення голови 



Криворізької районної державної адміністрації Ситниченка Є.В. від 11.01.2022 
№ 01-12-109/0/55-22 та акт № 20 від 13.01.2022 «Про обстеження зелених 
насаджень, що підлягають видаленню», виконавчий комітет селищної ради 
вирішив надати дозвіл Криворізькій районній державній адміністрації  
(Ситниченко Є.В.) на проведення робіт з видалення одного дерева (береза) на 
прилеглій  території поблизу адміністративної будівлі  за адресою: вул. 
Незалежності, 58, смт Софіївка Криворізького району Дніпропетровської 
області без оплати відновної вартості, в зв’язку з аварійним та сухостійним 
станом дерева. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 14 

додається). 
8.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 1 ст. 265 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», відповідно до п. 41, абзацу 2 п. 50 Порядку присвоєння адрес 
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.2021          № 690, враховуючи декларацію 
про готовність до експлуатації об’єкта ДП101210428916, з метою державної 
реєстрації об’єкту нерухомого майна, виконавчий комітет селищної ради 
вирішив змінити адресу будівлі амбулаторії на 1 лікаря з житлом, яка 
розташована на земельній ділянці (кадастровий номер 
1225284400:03:001:0090): 

з вулиця Квітнева, № 1А, село Миколаївка Криворізького (Софіївського) 
району Дніпропетровської області  

на вулиця Улітіна, № 25-А, село Миколаївка Криворізького району  
Дніпропетровської області. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 15 

додається). 
9.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирну чергу. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Ради Міністрів 
Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 
11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР», розглянувши заяву та подані документи, виконавчий 



комітет Софіївської селищної ради вирішив взяти на квартирну чергу 
Софіївської селищної ради до загального списку громадян: 

- Бойко Аліну Володимирівну, 27.10.1992 року народження, яка 
зареєстрована за адресою: вул. Садова, буд.38, смт Софіївка Криворізького 
Дніпропетровської області, як таку, що не має власного житла. 

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 16 додається) 
10. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової грошової допомоги особам, які 
зараховані на військову службу за контрактом. 

ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись п.4 «а» 
ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
рішення селищної ради від 20.11.20 № 24-2/VIIІ              «Про затвердження 
програми заохочувальних виплат громадянам», враховуючи подані документи 
та заяву, Виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив виділити за 
рахунок  бюджетної програми кошти в сумі 5 000 грн. (п’ять тисяч гривень 00 
коп.) військовослужбовцю, якого зараховано для проходження військової 
служби у Збройних Силах України за контрактом у 2022 році терміном на 3 
роки: 

- 5000 грн. (П’ять тисяч гривень 00 коп.) ідентифікаційний номер 
(конфіденційна інформація) на ім’я ПІБ; 

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 17 додається) 
 

 

 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 
 

 


