
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 
смт Софіївка                          № 93-од                            05 вересня 2019 р. 

Про  скликання п’ятдесятої сесії Софіївської 
селищної ради сьомого  скликання 

 
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

скликати  п’ятдесяту сесію Софіївської селищної ради сьомого скликання 16 
вересня 2019 року о 13-й годині в залі засідань Софіївської селищної ради    
(смт Софіївка, вул. Шкільна, 19, другий поверх). 
На розгляд сесії внести наступі питання: 

1. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 
12.12.2018р. № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 
рік» (з урахуванням внесених змін) 

Інформує: провідний спеціаліст фінансово- економічного відділу виконавчого 
комітету селищної ради Савицька Л.І. 

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

2.  Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства та передачу її 
у власність. 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
для подальшої передачі у власність. 

4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

5. Про надання дозволу на складання технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 



6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

7. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних 
відносин виконавчого комітету селищної ради Ільїна Р.І.  

8. Про списання комунального майна Софіївської селищної ради. 

9. Про затвердження структури та штатного розпису Комунального 
закладу «Широківський центр громадської активності» Софіївської 
селищної ради. 

Інформує: начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого  
комітету селищної ради Ісаєва Г.Г. 

10.  Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг 
на території смт Софіївка. 

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

11. Різне. 
 

 
 
Селищний голова                                                          П.СЕГЕДІЙ 

 
 


