
 
УКРАЇНА 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  51 сесії  
 

смт Софіївка                                                                           16 вересня 2019 р.  
Всього обрано: 31 депутат 

Присутні: 17 депутатів 
                                                                                                              (список додається). 
 

Пленарне засідання  51 сесії відкрив та вів селищний голова Сегедій 
П.Ю. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 51 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря засідання.  
«Ведення протоколу пленарного засідання сесії може здійснювати секретар 
ради, чи  є інші пропозиції?»,- поцікавився селищний голова у депутатів. 
Пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить свою пропозицію на голосування- про обрання 
Назаренко Л.І. секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -17   «проти»-0, «утрималися»-0 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 

На пленарне засідання  51  сесії Софіївської селищної ради запрошено 
в.о.старости Запорізького старостинського округу Демченко Т.В. та в.о. 
старости Миколаївського старостинського округу Крючкова В.М. 

Селищний голова оголошує  51 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (звучить Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з порядком денним 51  
сесії селищної ради VII скликання.  



Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду яких виникла після підписання розпорядження 
про скликання 51 сесії селищної ради.  

Підстава: надійшла службова записка від начальника відділу освіти 
виконавчого комітету селищної ради Мазенко В.А., яка просить внести на 
розгляд сесії таке питання:  

- про внесення змін до штатної чисельності працівників  комунальних 
дошкільних навчальних закладів. 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -17   «проти»-0, «утрималися»-0 

Підстава: надійшла службова записка від начальника відділу  комунальної 
власності та правового забезпечення виконавчого комітету  селищної ради 
Акастьолової Л.П., яка просить внести на розгляд сесії таке питання: 

- про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання 
територіальних громад до об’єднаної територіальної громади» 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -17   «проти»-0, «утрималися»-0 

Підстава: Надійшла службова записка від спеціаліста першої категорії  з 
питань кадрової роботи виконавчого комітету селищної ради Моренко Г.Г., 

яка просить внести на розгляд сесії таке питання: 

      Про надання щорічної основної відпустки селищному голові. 
(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» -17   «проти»-0, «утрималися»-0 

Голова пленарного засідання пропонує депутатам внести свої пропозиції 
щодо порядку денного. Пропозицій немає. 
На розгляд сесії вносяться такі 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. 

2. 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. 

3. Про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання 
територіальних громад до об’єднаної територіальної громади». 

4. Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної ради. 

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

5. Про внесення змін до штатної чисельності працівників  комунальних 
дошкільних навчальних закладів. 

Інформує: начальник відділу освіти виконавчого комітету селищної ради 
Мазенко В.А. 

6.       Про надання щорічної основної відпустки селищному голові. 
Інформує: спеціаліст першої категорії  з питань кадрової роботи виконавчого 
комітету селищної ради Моренко Г.Г. 

7. Різне. 
 
Затверджується регламент роботи сесії.  

1.СЛУХАЛИ: 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) 
ВИСТУПИЛИ: Савицька Л.І. повідомила про те, які внесено зміни до 
рішення Софіївської селищної ради від 12.12.2018р. №2198-41/VII «Про 
Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».  

Іващенко А.А.- голова постійної комісії з питань бюджету повідомила 
про те, що питання розглядалося на засіданні  комісії, де були детально 
вивчені всі зміни, які передбачено внести до рішення Софіївської селищної 
ради від 12.12.2018р. №2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 
2019 рік». Комісія рекомендує сесії розглянути дане питання на пленарному 
засіданні ради та взяти проект рішення за основу.  

Спеціаліст виконавчого комітету Савицька Л.І. ознайомила з проектом 
рішення та дала відповіді на запитання, які поставили депутати Рященко 
С.А., Гасюк Т.М. Після обговорення даного питання голова пленарного 
засідання ставить проект рішення  на голосування. 



Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2646-51/ VII додається. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та штатного розпису 
Комунального закладу «Широківський центр громадської активності» 
Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Ісаєва Г.Г., начальник відділу культури, туризму, молоді та 
спорту виконавчого  комітету селищної ради, яка ознайомила з проектом 
рішення про затвердження структури та штатного розпису Комунального 
закладу «Широківський центр громадської активності» Софіївської селищної 
ради. Дала відповіді на запитання. Після обговорення даного питання голова 
пленарного засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2647-51/ VII додається. 
 
3.СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення «Про добровільне 
приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади». 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення виконавчого комітету  селищної ради, яка 
повідомила про те, що відповідно до частини 3 статті 82 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект 
рішення Новоюлівської сільської ради «Про добровільне приєднання 
територіальних громад до об‘єднаної територіальної громади», рішення 
Кам’янської сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних 
громад до об’єднаної територіальної громади, селищна рада повинна на 
сьогоднішній сесії схвалити проект рішення Софіївської селищної ради «Про 
добровільне приєднання територіальних громад до об‘єднаної територіальної 
громади» та доручити Софіївському селищному голові Сегедію П.Ю. подати 
проект рішення селищної ради «Про добровільне приєднання територіальних 
громад до об‘єднаної територіальної громади» у п’ятиденний строк до 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації для надання висновку 
щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України. 
Ознайомила з проектом рішення. Голова пленарного засідання ставить 
проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2648-51/ VII додається. 
 



4.СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності Софіївської 
селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
селищна рада вирішила: 

 
1. Передати з балансу Комунального закладу «Софіївська опорна    

загальноосвітня школа I-III ступенів» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області на баланс Комунального 
закладу «Софіївський історико-краєзнавчий музей» Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області книжкові полиці 
(інвентарний номер 11136596), в кількості 2 шт., вартістю 400 грн. за 1 шт., 
загальною  вартістю 800,00 грн. 

2. Передати з балансу Комунального закладу «Софіївська опорна    
загальноосвітня школа I-III ступенів» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області на баланс Комунального 
закладу «Запорізький сільський клуб» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області піаніно (інвентарний номер 
101490039), в кількості 1 шт., загальною вартістю 438,00 грн. 
3. Передати з балансу Комунального закладу «Софіївська вечірня школа» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
на баланс Комунального закладу «Софіївський будинок культури» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
столи- парти (інвентарний номер 11136019), в кількості 4 шт., вартістю 25 
грн. за 1 шт., загальною вартістю 100,00 грн. Ознайомила  з проектом 
рішення. Голова пленарного засідання ставить проект рішення  на 
голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2649-51/ VII додається. 
 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатної чисельності працівників  
комунальних дошкільних навчальних закладів. 
ВИСТУПИЛА: Мазенко В.А., начальник відділу освіти виконавчого 
комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту»,  
наказом Міністерства освіти і науки України  від 04 листопада 2010 року № 
1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних 
навчальних закладів», з метою забезпечення  повноцінної  діяльності  
закладів дошкільної освіти, підпорядкованих відділу освіти, селищній раді 
необхідно: 
 1. Вивести з штатної чисельності Софіївський комунальний дитячий  



навчальний заклад «Берізка» посаду підсобного робітника  - в кількості 0,25  
штатної одиниці. 
 2. Ввести в штатну чисельність Софіївський комунальний дитячий   
навчальний заклад «Берізка» посади: 
вихователя - в кількості 0,5  штатної одиниці; 
інструктора з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 
музичного керівника – 0,25 штатної одиниці; 
практичного психолога – 0,25 штатної одиниці. 
 3.  Ввести в штатну чисельність   Софіївський  комунальний   дитячий   
навчальний заклад «Ромашка» посади: 
вихователя - в кількості 0,5  штатної одиниці; 
інструктора з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 
музичного керівника – 0,25 штатної одиниці. 
4. Ввести в штатну чисельність Софіївський комунальний дитячий  
навчальний заклад «Чайка» посади:  
вихователя - в кількості 0,5  штатної одиниці; 
інструктора з фізкультури – 0,125 штатної одиниці; 
музичного керівника – 0,25 штатної одиниці; 
керівник гуртка- 0,125 штатної одиниці. 
 5. Внести зміни в рішення Софіївської селищної ради від 24.01.2018 року 
№1638-31/VII «Про затвердження граничної чисельності та штату 
працівників закладів освіти, засновником яких є Софіївська селищна рада, та 
відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради» виклавши 
додатки 7- 9 в новій редакції згідно додатків 1-3 до цього  рішення. 
 6. Штатні розписи закладів, зазначених у додатках до цього рішення,   ввести 
в дію з 01 вересня 2019 року. Ознайомила  з проектом рішення. Голова 
пленарного засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 
Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2650-51/ VII додається. 
 
6.СЛУХАЛИ: Про надання щорічної основної відпустки селищному голові. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г., спеціаліст першої категорії  з питань кадрової 
роботи виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
надійшла заява від селищного голови Сегедія П.Ю. щодо надання йому 
частини щорічної основної відпустки. Ознайомила з проектом рішення. 
Голова пленарного засідання ставить проект рішення  на голосування. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Гасюк Т.М.,    Дишко Н.В., Дзюба 
А.С.,  Дроворуб І.В.,    Іващенко А.А.,  Качан І.М., Лишин О.В., Назаренко Л.І.,   Поденежна Л.Ю., 



Потурайко В.О., Рященко С.А.,Терехова І.А.,  Шемшур З.І., Розбицька С.В., Дюжник А.П., .проти- 
0, «утрималися»- 0, «не голосували» - 0. 
УХВАЛИЛИ: рішення прийняте. Рішення № 2651-51/ VII додається. 
 
  Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 
Різне. 
 
Селищний голова Сегедій П.Ю. запросив депутатів та членів їх родин на 
святковий захід з нагоди 226- річниці з дня заснування селища Софіївка та  
3- річниці створення Софіївської  ОТГ. Захід відбудеться 21 вересня ц.р. біля 
КЗ «Софіївський Будинок культури». Початок о 17.30 год. вечора. 
 
 
Селищний голова, голова 
пленарного засідання 51  
 сесії                                                                                                     П. Сегедій 
  
 
Секретар пленарного засідання 
51 сесії                                                                                                 Л.Назаренко 
 

                 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


