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пленарного засідання  30 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               14 грудня 2022 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 14 депутатів 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  30 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 30 сесії присутні: заступник селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., начальник 
Фінансового відділу Софіївської селищної ради Приходько Л.О., начальник 
відділу комунальної власності та правового забезпечення Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради   Акастьолова Л.П.,  Корж О.В.- начальник 
фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради,  Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, Савицька Л.І.- головний 
спеціаліст Фінансового відділу Софіївської селищної ради, Ільїна Р.І.- 
головний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та регулювання земельних відносин Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, Черниш О.В.-провідний економіст КНП 
«Софіївський ЦПМСД», Андрух І.І.- поліцейський офіцер громади. 
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 30 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція від депутата Зубко В.В. обрати секретарем 
пленарного засідання 30 чергової сесії Софіївської селищної ради  VIII 

скликання секретаря селищної ради Людмилу НАЗАРЕНКО. Інших 
пропозицій не надійшло.  



(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 13,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює серетар селищної  
ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. оголошує  30 сесію Софіївської 
селищної ради відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 

Селищний голова Сегедій П.Ю. звернувся до депутатів з пропозицією 
вшанувати пам’ять загиблих земляків Скочка Василя Миколайовича та 
Капусти Андрія Андрійовича, які в грудні місяці загинули внаслідок збройної 
агресії рф, хвилиною мовчання. 

(Проходить хвилина мовчання) 

Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі ознайомилися з проєктом порядку 
денного 30 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 30 сесії селищної ради, а саме: 

- Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 
форм виховання у Софіївській селищній територіальній громаді 2023-2025 

роки. 
- Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «МИКОЛАЇВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА». 
- Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва. 
- Про укладення договору оренди землі. 
- Звіт поліцейського офіцера громади. 

 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 
до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- 0. 

 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «МИКОЛАЇВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА». 
Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 



2. Про затвердження Програми фінансової підтримки  Комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на  2023 рік». 

Інформує: Черниш О.В.-провідний економіст КНП «Софіївський ЦПМСД». 
3. Про затвердження Програми «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» на 2023-2025 роки». 
4. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 

Софіївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

5. Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку 
сімейних форм виховання у Софіївській селищній територіальній громаді 
2023-2025 роки. 
Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

6. Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з 
військовою агресією Російської Федерації проти України. 

7. Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) поліцейських при виконанні службових обов’язків. 

8. Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

9. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників АТО. 
10. Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв 

установами селищної ради на 2023 рік. 
11. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в 

Афганістані. 
Інформує: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

12. Про затвердження Програми соціально – економічного та 
культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2023 рік. 
Інформує: Савицька Л.І.- головний спеціаліст Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

13.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.11.2021 
№1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік». 

14.  Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік. 
Інформує: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 

16. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 



17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 
виробництва. 

18.  Про укладення договору оренди землі. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

19.  Звіт поліцейського офіцера громади.  
Звітує: Андрух І.І.- поліцейський офіцер громади. 

20. РІЗНЕ. 
 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 14,   «проти»-немає, «утрималися»-

немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   

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

 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИКОЛАЇВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА 
ОХОРОНА». 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Конституцією України, законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
Кодексом цивільного захисту України, селищна рада вирішила змінити назву 
юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИКОЛАЇВСЬКА МІСЦЕВА 
ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
36730975), з урахуванням скороченого найменування – КЗ «МИКОЛАЇВСЬКА 
МПО», на Миколаївська місцева пожежна команда Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області, скорочене найменування – Миколаївська МПК. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1609-30/VIIІ додається. 



2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки  
Комунального некомерційного підприємства «Софіївський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на  2023 рік». 
ІНФОРМУЄ: Черниш О.В.-провідний економіст КНП «Софіївський 
ЦПМСД», яка повідомила про те, що з метою забезпечення стабільності 
роботи комунального некомерційного підприємства, провадження медичної 
практики та надання якісної первинної медичної допомоги населенню 
Софіївської територіальної громади в умовах реалізації медичної реформи, 
враховуючи подання директора комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Березнія К.І.  та 
висновки і рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила затвердити Програму 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік».  
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я.- член постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1610-30/VIIІ додається. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів» на 2023-2025 роки». 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що З метою охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки життєдіяльності 
людини, керуючись Законом України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року»,                    п. 
22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 
рада вирішила затвердити Програму «Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів на 2023-2025 роки» 



Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1611-30/VIIІ додається. 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 
Софіївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», 
«Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону і 
використання пам'ятників історії і культури», відповідно до Бюджетного 
кодексу України, з метою покращення благоустрою населених пунктів 
громади, збереження та утримання на належному рівні зелених зон, селищна 
рада вирішила затвердити Програму благоустрою населених пунктів 
Софіївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. 
Ознайомив з проєктом рішення і додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1612-30/VIIІ додається. 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку 
сімейних форм виховання у Софіївській селищній територіальній громаді 
2023-2025 роки. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись п. 
22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законами України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-



правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних дітей», з метою забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту прав дітей Софіївської селищної 
територіальної громади, селищна рада вирішила: 
 

       1.Затвердити звіт про виконання Програми захисту прав дітей та розвитку 
сімейних форм виховання у Софіївській територіальній громаді на 2021-2022 

роки. 
       2.Затвердити Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 
виховання у Софіївській селищній територіальній громаді на 2023-2025 роки. 
 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я.- член постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва та Зубко В.В. – член гуманітарної комісії,  які повідомили про 
те, що дане питання розглядалося на засіданні постійних комісій. Комісії 
рекомендують  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти 
проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1613-30/VIIІ додається. 
6.СЛУХАЛИ: Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з 
військовою агресією Російської Федерації проти України. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-

головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання 
місцевих бюджетів у період воєнного стану»,на виконання Програми 
соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, затверджену 
рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VІІІ, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 
від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 



територіальної громади», селищна рада вирішила встановити щомісячну 
адресну матеріальну грошову допомогу  родинам загиблих 
військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з військовою агресією 
Російської Федерації проти України. Адресна допомога встановлюється в 
розмірі 2 тис. грн. і буде виплачуватися щомісячно одному із членів родини. 
Таких родин - дев’ять, які проживають на території громади. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1614-30/VIIІ, 1615-30/VIIІ  
додаються. 
7.СЛУХАЛИ: Про встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) поліцейських при виконанні службових обов’язків. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», на виконання 
Програми соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, 
затверджену рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року 
№ 25-2/VІІІ, враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради № 63 від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання 
адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської 
селищної територіальної громади», селищна рада вирішила встановити 
щомісячну адресну матеріальну грошову допомогу  дружинам загиблих 
поліцейських  при виконанні службових обов’язків. Адресна матеріальна 
допомога дружинам    встановлюється у розмірі 2000,00 гривень (дві тисячі 
гривень 00 коп.) з 01 січня 2023 року.   
Ознайомила з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1616-30/VIIІ додається. 
8.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми 
соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, затверджену 
рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VІІІ, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 
від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна рада вирішила встановити  в 2023 році 
матеріальну допомогу незахищеним верствам населення та особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, в розмірі до 5000,00 гривень  

кожному за рішенням  комісії. 

Ознайомила з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1617-30/VIIІ додається. 
9.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників 
АТО. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми 
соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, затверджену 
рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VІІІ, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 



від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна рада вирішила: 
 

1. Встановити щомісячну допомогу  в 2023 році матерям загиблих 
учасників АТО:  

– ПІБ;   
– ПІБ та 

– ПІБ в сумі:  по 2000  гривень  
та батьку загиблого учасника АТО 

-   ПІБ в сумі 1000 гривень. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1618-30/VIIІ додається. 
10.СЛУХАЛИ: Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв 
установами селищної ради на 2023 рік. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись  ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення 
контролю за витратами коштів на використання електроенергії, води, тепла і 
газу установами селищної ради,  селищна рада вирішила довести всім 
споживачам селищної ради щомісячні ліміти споживання електроенергії, 
води, тепла і газу в межах затверджених кошторисів. 

Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   



Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1619-30/VIIІ додається. 
11.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в 
Афганістані. 
ІНФОРМУЄ: Корж О.В., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми 
соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки, затверджену 
рішенням Софіївської  селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VІІІ, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 63 

від 26 липня 2022р. «Про затвердження Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна рада вирішила встановити щомісячну 
допомогу  в 2023 році матері загиблого воїна в Афганістані – Зуєвій Марії 
Василівні  в сумі:  2000  гривень. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1620-30/VIIІ додається. 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально – економічного та 
культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2023 рік. 
ІНФОРМУЄ: Савицька Л.І.- головний спеціаліст Фінансового відділу 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програми 

економічного і соціального розвитку України», сесія селищної ради вирішила 
затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Софіївської селищної ради на 2023 рік. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1621-30/VIIІ додається. 
13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.11.2021 
№1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись п. 7 статті 78 та статтею 52 Бюджетного кодексу України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями) та враховуючи висновки 
постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва селищна рада вирішила:  

1. Внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року 
№ 1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2022 рік» (зі змінами та доповненнями) зміни, виклавши його в такій редакції:  

«1.1.  Визначити на 2022 рік: 
доходи бюджету Софіївської селищної територіальної громади у сумі  

122 382 620  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 121 204 320 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 

132 485 702  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 122 644 364  гривень та 
видатки спеціального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади – 9 841 338 гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у сумі 1 440 044 гривень згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у сумі 8 663 038 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 434 155 гривень, що становить 0,35 відсотки видатків 
загального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної громади, 
визначених цим пунктом. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1622-30/VIIІ додається. 
14.СЛУХАЛИ: Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік», ураховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва селищна рада в и р і ш и л а: 

1.  Визначити на 2023 рік: 
доходи бюджету Софіївської селищної територіальної громади у сумі  

83 283 185  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 82 538 185 гривень та доходи 
спеціального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної громади –            

745 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 
видатки бюджету Софіївської селищної територіальної громади у сумі 

83 283 185  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 81 308 185  гривень та видатки 
спеціального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної громади – 

1 975 000 гривень; 
профіцит за загальним фондом бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади у сумі 1 230 000 гривень згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади у сумі 1 230 000 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 881 360 гривень, що становить 1,08 відсотки видатків 
загального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної громади, 
визначених цим пунктом. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бугайчук Р.Я., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1623-30/VIIІ додається. 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр. Бойка О.І., 
Кондратюк І.О., Чередніченко С.А. з проханням затвердити їм технічну 
документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та передачу її у власність. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І.- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути 
дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1624-30/VIIІ, 1625-30/VIIІ,  
1626-30/VIIІ  додаються. 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та передачу їх в оренду. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Нікуліна Р.В. та Топтуна С. – фахівця з оренди ТОВ «ЮТК» з 
проханням затвердити їм проєкти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу їх в оренду. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1627-30/VIIІ, 1628-30/VIIІ  
додаються. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 
виробництва. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Губи Ю.І., Крицького Л.О., Крицької А.О., Крицької Н.П. з 
проханням щодо надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 
виробництва. 
Ознайомила з проєктами рішень. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

немає, «утрималися»-немає, «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1629-30/VIIІ, 1630-30/VIIІ  
додаються. 
18. СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду надійшла 
заява від гр. Мандзюка М.Т. з проханням щодо укладення договору оренди 
землі.  
Ознайомила з проєктом рішення. 
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти до уваги думку депутатів. 
В обговоренні даного питання взяли участь депутати: Степанюк В.І., 
Назаренко В.А., Плескач Л.Г.  
Після обговорення 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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Зубко В.В., Кравченко В.І.,  
Майстат Н.П.,  Назаренко Л.І., Назаренко В.А.,  Плескач, Л.Г., Поденежна Л.Ю.,   
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Трофимюк О.М.,  Шкаран Є.В,, Ященко Т.В., «проти»- 

Назаренко В.А., «утрималися»-Степанюк В.І., Плескач Л.Г., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення не прийнято.  
19.СЛУХАЛИ: Звіт поліцейського офіцера громади.  
ЗВІТУЄ: Андрух І.І.- поліцейський офіцер громади, який ознайомив депутатів 
з результатами своєї роботи у 2022 році. Крім профілактичної та превентивної 
роботи ним складено 35 протоколів та постанов про адміністративні 
правопорушення. Перевірено 180 осіб із 300 власників зброї. Виявлено 20 осіб, 
які вчинили домашнє насильство. На них складено адмінпротоколи і 
притягнуто до відповідальності. Поліцейським офіцером громади розкрито 4 
кримінальні правопорушення.  
В обговоренні звіту взяли участь депутати: 
Ященко Т.В. поцікавилася: які профілактичні заходи проводилися в 
Новоюлівській гімназії та ДОЗ «Сонечко», що в с. Новоюлівка? 

Назаренко В.А. поцікавився: який результат отримано від складених 
адміністративних протоколів? Чи були скарги про крадіжки майна громадян і 
чи розкриті злочини? 

Сегедій П.Ю. поцікавився: чи зменшилося число скоєних злочинів  за період 
воєнного стану? 

Плескач Л.Г. поцікавилася у поліцейського офіцера громади про те, що 
робиться особисто ним в боротьбі з самогоноварінням та продажом самогону? 

Кравченко В.І. зауважив, що поліцією не ведеться робота щодо виявленні осіб, 
які займаються вирубкою лісосмуг. Теперішній стан лісосмуг наближається до 
критичного. 
На всі запитання депутатів та селищного голови, які надійшли поліцейському 
офіцеру громади, він надав відповіді. Подякував депутатам за розуміння та 



співпрацю. Висловив сподівання, що співпраця у 2023 році буде ще більш 
плідною. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. запропонував Андруху І.І. надати графік 
відвідування ним старостинських округів. 
Після обговорення звіту селищний голова Сегедій П.Ю. вніс пропозицію: 
взяти звіт Андруха І.І. до відома та визнати його роботу задовільною. 
УХВАЛИЛИ: заслухавши та обговоривши звіт поліцейського офіцера 

громади Андруха Івана Івановича за  2022 рік: 

1. Звіт поліцейського офіцера громади Андруха І.І. за 2022 рік 

прийняти до відома (додається). 

2. Роботу   поліцейського   офіцера  громади Андруха І.І. за  2022 рік   

вважати  задовільною. 

 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 

Різне. 
Депутат Василик С.М. поділився своїм досвідом боротьби з тими хто 

незаконно займається вирубуванням лісосмуг. 
Депутат Сокуренко І.М. також поділився своїм досвідом боротьби з тими 

хто незаконно займається вирубуванням лісосмуг. 
Селищний голова привітав депутатів з передсвятом - Днем св. Миколая. 

Запропонував депутатам не залишатися осторонь і привітами дітей із святом.  
 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 30 сесії селищної ради 
розглянуто. 30 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 30 сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 30 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

30 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   
 

 

 


