
 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      26 листопада 2021 року 

 

Голова засідання: Масько А.О.- заступник селищного голови. 

Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому:  Акастьолова Л.П., Акастьолова Л.М., 
Головченко М.М.,  Качан І.М., Ісаєва Г.Г.,  Корецький П.І., Мазенко В.А.,   
Дюжник А.П., Ліпіна Л.В., Лейченко С.А., Дишко Н.В.,  Костяннікова С.І.,  

Розбицька С.В.,    Шинкаренко С.В.,    
ВІДСУТНІ: Сегедій П.Ю., Демченко Т.В.,  Соляник В.М., Климчук Р.В.,  
Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  Лебедь В.Ф.,  Корж О.В., Хваль Ю.О. 
(реєстраційний листок додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
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 надання дозволу на укладення договору дарування об’єкту 

нерухомого майна. 

Доповідає: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

2. Про визначення на 2022 рік переліку об’єктів та видів робіт для 
відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді 
громадських робіт. 

3. Про визначення на 2022 рік переліку об’єктів та видів робіт для 
відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді суспільно – 

корисних  робіт. 



4. Про надання кімнати в соціальному гуртожитку. 
5. Про взяття на квартирну чергу. 

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

6. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
7. Про надання дозволу на проведення робіт з санітарної обрізки зелених 

насаджень.  
8. Про затвердження проєкту організації дорожнього руху. 
9. Про виконання додаткових робіт. 

Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

10. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 
року №114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік». 

11. Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2021 рік. 

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

12. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 
доцільність призначення опікуна повнолітній особі. 

13. По прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 
соціальних послуг Софіївської селищної ради.» 

14. Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 

Доповідає: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконкому селищної ради. 
1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування 
об’єкту нерухомого майна.  

ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 177 Сімейного кодексу України, 
відповідно до  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», враховуючи рекомендації 
комісії з питань захисту прав дитини від 18.11.2021 (протокол № 14), 
розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив надати дозвіл ***, **.**.**** р.н, на укладання 
договору дарування об'єкту нерухомого майна: житлового будинку загальною 
площею **.* кв.м., що розташований за адресою: смт Софіївка, вул. ***, буд. 
** Криворізького (Софіївського району) Дніпропетровської області, та є його 
приватною власністю, на ім'я ***, **.**.**** р.н., з урахуванням прав та 



інтересів неповнолітнього ***, **.**.**** р.н., та малолітньої ***, **.**.**** 

р.н., які зареєстровані за вищезазначеною адресою, шляхом забезпечення 
безперешкодного користування дітьми майном. 

Розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати дозвіл ***, **.**.**** р.н, на укладання 
договору дарування об'єкту нерухомого майна: двокімнатної квартири 
загальною площею **.* кв.м., що розташована за адресою: смт Софіївка, вул. 
***, буд. *, кв. * Криворізького (Софіївського району) Дніпропетровської 
області, та є його приватною власністю, на ім'я ***, **.**.**** р.н., з 
урахуванням прав та інтересів малолітньої ***, **.**.**** р.н., яка 
зареєстрована за вищезазначеною адресою, шляхом забезпечення 
безперешкодного користування дитини майном. 

Ознайомила з проєктами рішень. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкти рішень виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №№ 157, 158 
додаються) 
2.СЛУХАЛИ: Про визначення на 2022 рік переліку об’єктів та видів робіт 
для відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді 
громадських робіт. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що відповідно до статей 301 

та 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив визначити перелік об’єктів та 
видів робіт для відбування адміністративного стягнення або покарання у 
вигляді громадських робіт, згідно з додатком. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №159 

додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про визначення на 2022 рік переліку об’єктів та видів робіт 
для відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді 
суспільно – корисних  робіт. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що відповідно до статей 311 

та 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив визначити перелік об’єктів та 
видів робіт для відбування адміністративного стягнення або покарання у 
вигляді суспільно-корисних робіт, згідно з додатком. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 



Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №160 

додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про надання кімнати в соціальному гуртожитку. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про житловий фонд соціального призначення», згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 року № 783                   
«Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для осіб, 
які потребують соціального захисту», на підставі заяви    ***, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив надати для проживання без права 
приватизації кімнату № * площею *.* м2  в соціальному гуртожитку по вулиці 
Карпенка, 20 – ***. 

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- Мазенко В.А., не 

голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №161 

додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирну чергу. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., 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 заяви та подані документи, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив взяти на квартирну чергу 
Софіївської селищної ради до списку громадян, які користуються правом 
позачергового одержання жилих приміщень: 

- дитину позбавлену батьківського піклування ***, **.**.**** року 
народження, який зареєстрований за адресою: вул. ***, буд.*, смт Софіївка, 
Криворізького (Софіївського району), Дніпропетровської області. 

Взяти на квартирну чергу Софіївської селищної ради до списку громадян, 
які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень: 

- участника бойових дій в зоні АТО ***, **.**.**** року народження, 
який зареєстрований за адресою: вул. ***, буд.*, смт Софіївка, Криворізького 
(Софіївського району),  Дніпропетровської області. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №162додається) 



6.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 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 громадянки Бесараб О.М. від 
10.11.2021 та акт № 16 від 12.11.2021 «Про обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню», виконавчий комітет вирішив надати дозвіл 
громадянці Бесараб Олені Матвіївні на проведення робіт з видалення одного 
дерева (горіх) на прилеглій території багатоквартирного житлового будинку 
№ 23 по вул. Больнична в смт Софіївка Криворізького району 
Дніпропетровської області без оплати відновної вартості, в зв’язку з аварійним 
станом дерева. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №163 

додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з санітарної обрізки 
зелених насаджень.  
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., 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 громадянки Бистрової Н.Я. від 
22.10.2021 та акт № 15 від 25.10.2021 «Про обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню», виконавчий комітет вирішив надати дозвіл 
громадянці Бистровій Надії Яківні на проведення робіт з санітарної обрізки 
двох дерев (берест) на прилеглій території до присадибної земельної ділянки 
по вул. Шевченка, 43 в смт Софіївка без оплати відновної вартості, в зв’язку з 
аварійним та сухостійним станом дерев. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №164 

додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту організації дорожнього руху. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що розглянувши 

проєкт організації дорожнього руху «Схема організації дорожнього руху 
перехрестя між вулицею Карпенка та вулицею Больнична в смт Софіївка 



Софіївського району Дніпропетровської області» та лист-погодження 
Департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в 
Дніпропетровській області полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг від 
05.11.2021 № 1266б/41/19/1/01-2121, виконавчий комітет вирішив затвердити 

проєкт організації дорожнього руху «Схема організації дорожнього руху 
перехрестя між вулицею Карпенка та вулицею Больнична в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області».  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №165 

додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про виконання додаткових робіт. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, в зв’язку з економією коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, яка виникла після проведення тендеру по 
проекту: «Капітальний ремонт перехрестя між вул. Карпенка та вул. 
Больнична в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області», 
виконавчий комітет селищної ради вирішив провести додаткові роботи в 
рамках проекту: «Капітальний ремонт перехрестя між вул. Карпенка та вул. 
Больнична в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області», а 
саме виконати улаштування асфальтобетонного покриття, установлення 
бортових каменів, улаштування тротуару із асфальтобетонного покриття та  
ремонт люка колодязя загальною вартістю 243,923 тис.грн. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №166 

додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 
2020 року №114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що враховуючи звернення головного 
розпорядника коштів місцевого бюджету селищної територіальної громади – 

виконавчого комітету селищної територіальної громади, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив внести зміни до додатку 3 виклавши його у редакції 
згідно з додатком до цього рішення.   
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 



проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №167 
додається) 
 

11.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до показників місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 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 2021 рік» (зі змінами та 
доповненнями), виконавчий комітет селищної ради вирішив погодити в 
цілому внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади, згідно з 
додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №168 
додається) 
 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 
доцільність призначення опікуна повнолітній особі. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись підпунктом 

4 пункту «б» статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до ст. 56, 60, 63 Цивільного Кодексу України, Правил 
опіки і піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у 
справах молоді, Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, 
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 
34/166/131/88, виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив 
затвердити  висновок органу опіки та піклування про доцільність призначення 

опікуна повнолітньому ***, **.**.**** р.н., в разі визнання останнього 

недієздатним. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновком. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №169 

додається) 



13.СЛУХАЛИ: По прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр 
надання соціальних послуг Софіївської селищної ради.» 

ВИСТУПИЛА: 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) та від 01.06.2020 
№ 587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  з метою ефективної 
організації надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують допомоги у їх подоланні : 

1.  Прийняти на обслуговування до  відділення соціальної роботи 
комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради сім’ї: 

С., 01.01.19** р.н.; 
Ш., 24.09.19**р.н. 
 

2. Звільнити від оплати за надання соціальної послуги «соціальний 
супровід» 

С., 01.01.19** р.н.; 
Ш., 24.09.19**р.н. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №170 

додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
на виконання заходів  Програми соціального захисту населення Софіївської 
громади на 2021-2023 роки, заходів Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та 
членів їх сімей – мешканців Софіївської громади на 2019–2021 роки, на 
підставі рішення  комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам 
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах від 
18.11.2021 2021 року  виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 
від  18 листопада 2021 року. 

2. Надати допомогу на лікування жительці громади – ***, 23.09.19** 

р.н., яка мешкає в с. ***, вул.***, * в сумі 3000 (три тисячі) грн. 
3. Надати матеріальну допомогу на лікування учасникам бойових дій в 

Афганістані, згідно списку. В списку 10 чоловік по 4000 грн. кожному. 



4. Надати матеріальну допомогу на лікування учасникам ліквідації 
наслідків від аварії на ЧАЕС, згідно списку. В списку 10 чоловік по 4000 грн. 
кожному. 

Ознайомила з проєктом рішення та списками УБД в Афганістані та учасників 
ліквідації наслідків від аварії на ЧАЕС. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради №171 
додається) 
 

 

Голова засідання, 
заступник селищного голови Антон МАСЬКО 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 
 


