
 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                      28 грудня 2022 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.-Софіївський селищний голова. 
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу засідання 
виконкому необхідно обрати секретаря  засідання.   

Надійшла пропозиція від корж О.В. обрати секретарем  засідання 
виконавчого комітету, члена виконкому Назаренко Л.І. Інших пропозицій не 
надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому 
Назаренко Л.І. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Головченко М.М, Дюжник А.П., Демченко 
Т.В., Ліпіна Л.В., Акастьолова Л.М.,  Акастьолова Л.П., Ісаєва Г.Г., Дишко 
Н.В.,  К о р ж  О . В . ,    Лейченко С.А., М а з е н к о  В . А . ,   Розбицька С.В.,  
Приходько Л.О.  Корецький П.І., Лебедь В.Ф.,   Соляник В.М., 
ВІДСУТНІ: : Масько А.О. ,    К о с т я н н і к о в а  С . І ,    Андрух І.І., Березній 
К.І.,  Климчук Р.В.,   Шинкаренко С.В. (реєстраційний листок додається). 

Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного питання, 
потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання засідання виконавчого комітету, а саме: 

- Про повернення коштів за обслуговування в стаціонарному відділіленні 
КЗ «Центр надання соціальних послуг». 

- Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021 №1314-

17/VIII « Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 
рік». 

 

«за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 



 

 
Сегедій  П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 

сьогоднішнього засідання виконкому. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання:  
1 Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
2 Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 

військовослужбовця. 
3 Про припинення надання соціальних послуг Мамбетову А.Д. 

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

4 Про зміну адреси. 
5 Про присвоєння адреси. 
6 Про надання дозволу на проведення санітарної обрізки зелених 

насаджень. 
Інформує: Ніщік І.М.- спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

7 Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021 №1314-

17/VIII « Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 
рік». 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

РІЗНЕ. 
 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
ІНФОРМУЄ: 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 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 2023 року. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 141 додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 
військовослужбовця. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», рішенням виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради № 55 від 29.06.2022 «Про затвердження 
Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Софіївської селищної територіальної громади» (зі змінами та 
доповненнями), враховуючи заяву гр. ПІБ, додані нею документи, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати одноразову матеріальну допомогу на 
поховання військовослужбовця ПІБ, який загинув під час виконання бойового 
завдання  (забезпечення здійснення заходів з національної безпеки  і оборони 
України, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації), у розмірі 
10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.) 

ПІБ, яка проживає в смт Софіївка, вул. ***, * (РНОКПП ******). 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 142 додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про припинення надання соціальних послуг Мамбетову А.Д. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., 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),  на підставі заяви 
гр. ПІБ, враховуючи рішення комісії з питань прийняття громадян на 
обслуговування до КЗ «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради від 23.12.2022 р. припинити надання соціальних послуг у 
відділенні стаціонарного догляду КЗ «Центр надання соціальних послуг» ПІБ  



за його бажанням. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17,  «проти»- немає, «утрималися»-Акастьолова Л,П., 
Мазенко В.А., не голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 143 додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси. 
ІНФОРМУЄ: Ніщік І.М.- спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Порядку присвоєння 
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2021 № 690, враховуючи 
заяву Рогової Дарії Сергіївни від 13.12.2022, з метою поділу комплексу складів 
на окремі об’єкти нерухомості, виконавчий комітет селищної ради вирішив 
змінити адресу об’єкту нерухомого майна - Зерноскладу Б (загальною площею 
– 1070,1 кв.м), що належить на праві приватної власності Роговій Дарії 
Сергіївні: 

з вулиця Центральна, № 76Б, с. Олексіївка, Криворізький район, 
Софіївська селищна територіальна громада, Дніпропетровська область; 

на вулиця Центральна, № 76В,  с. Олексіївка, Криворізький район, 
Софіївська селищна територіальна громада, Дніпропетровська область. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 144 додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси. 
ІНФОРМУЄ: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що керуючись Конституцією 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Порядку присвоєння 
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2021 № 690, враховуючи 
заяву Пересунько Миколи Миколайовича від 13.12.2022, з метою поділу 
комплексу складів на окремі об’єкти нерухомості, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна - 

Зерноскладу А (загальною площею – 490,5 кв.м), що належить на праві 
приватної власності Пересунько Миколі Миколайовичу: 

Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна 
територіальна громада, с. Олексіївка, вулиця Центральна, 76Б. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  



УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 145 додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення санітарної обрізки зелених 
насаджень. 
ІНФОРМУЄ: Ніщік І.М., 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    Пономарьова С.В. від 
13.12.2022 та акт № 30 від 26.12.2022 «Про обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню», виконавчий комітет вирішив надати дозвіл 
Пономарьову Сергію Вікторовичу на проведення робіт з санітарної обрізки 
одного дерева (берест), розташованого на прилеглій території біля його 
житлового будинку по вулиці Першотравнева, 41 в                     смт Софіївка в 
зв’язку з аварійним станом дерева. 
          Пономарьову С.В.: 

- після проведення робіт прибрати територію від зрізаних гілок; 
- зрізану деревину використати для господарських потреб. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 146 додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021 
№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 з метою покриття витрат за серпень 
2022 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності», беручи до 
уваги розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової 
адміністрації від 27.12.2022 № 945/0/527-22:                    

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  

122 389 074  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 121 210 774 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 

132 492 156  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 122 650 818  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 і додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 147 додається) 
 

 

 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
 

 

 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова                                                     Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради                                          Людмила НАЗАРЕНКО 

 
 


