
 

 

 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                                  14 грудня 2021 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю. – селищний голова 

Секретар засідання: Розбицька С.В. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О., Демченко Т.В., Дюжник А.П., 

Ліпіна Л.В.,   Акастьолова Л.П., Акастьолова Л.М., Ісаєва Г.Г., Качан І.М., 
Климчук Р.В., Костяннікова С.І., Лейченко С.А., Мазенко В.А., Розбицька С.В., 
Соляник В.М., Шинкаренко С.В.. 

ВІДСУТНІ: Назаренко Л.І., Головченко М.М., Корж О.В., Андрух І.І., 
Бідулько Т.В., Корецький П.І., Лебедь В.Ф., Хваль Ю.О. (реєстраційний листок 
додається). 

 

Сегедій П.Ю. розпочинаючи засідання виконавчого комітету повідомив, що 
на засідання зявилися 16 членів виконавчого комітету з 25. «Таким чином кворум 
є.» запитує, чи можна розпочати засідання. 

Голосували щодо початку роботи виконавчого комітету. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

Головуючий на засіданні відмітив, що, за звичай, протокол засідання вела 
секретар виконавчого комітету селищної ради Назаренко Л.І.. Вона хвора. Тому 
для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря засідання. 

Надійшла пропозиція від Дюжника А.П. обрати секретарем Розбицьку С.В. 
Пропозицій більше не надходили. 
Головуючий ставить на голосування пропозицію щодо обрання секретарем 

засідання Розбицьку С.В. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

Далі голова цікавиться у членів виконавчого комітету, чи всі ознайомилися з 
порядком денним сьогоднішнього засідання. 

Провели голосування щодо затвердження порядку денного даного засідання. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету селищної 
ради включені наступні питання: 

1. Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
2. Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 

соціальних послуг» Софіївської селищної ради. 



3. Про  затвердження переліку категорій отримувачів соціальних послуг за 
бюджетні кошти. 

4. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
(Інформує Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 

виконавчого комітету селищної ради) 
5. Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. 
6. Про надання дозволу на продаж об’єкту нерухомого майна. 

(Інформує Розбицька С.В. – начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету селищної ради) 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради від 20.09.2021 № 125. 

     (Інформує Мазенко В.А. – начальник відділу освіти виконавчого комітету 
селищної ради) 

8. Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
селищної ради від 11.09.2021 № 135. 

9. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
(Інформує Костяннікова С.І. – начальник відділу-головний архітектор 

відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради). 

10. Про погодження Акту погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами Федоріненко С.М. 

      (Інформує Ільїна Р.І. –  

11. Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про бюджет Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік» 

12. Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Софіївської селищної 
ради на 2022 рік». 

     (Інформує Приходько Л.О. – начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради) 

13. Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення 
переможця конкурсу з надання житлово-комунальних послуг з вивезення твердих 
побутових відходів на території Софіївської селищної територіальної громади. 

14. Про надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані на 
військову службу за контрактом. 

15. Про зняття з квартирної черги. 
     (Інформує Масько А.О. – заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради). 
16. Про присвоєння адреси індивідуальному житловому будинку. 

(Інформує Костяннікова С.І. – начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради). 

СЛУХАЛИ Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 

виконавчого комітету селищної ради. яка повідомила присутнім про те, що на 
виконання заходів Програми соціального захисту населення Софіївської громади 
на 2021-2023 роки, 10 грудня 2021 року комісією з питань надання допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих 
обставинах розглянуті 5 заяв від жителів громади , в яких останні просили надати 



матеріальну допомогу. Розглянувши заяви та подані до них матеріали, комісія 
рекомендує виконавчому комітету селищної ради надати матеріальну допомогу на 
лікування: 

***** - 4000 грн. 
*****, на лікування неповнолітнього сина ******, який після проведеної 

операції в Інституті нейрохірургії в м. Київ, перебуває на лікування в обласній 
клінічній лікарні – 5000 грн. 

Інші три заяви залишили для розгляду на наступному засіданні комісії у 
зв’язку з відсутністю коштів в бюджеті громади. 

Прослухавши інформацію, враховуючи пропозиції комісії з питань надання 
допомоги незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах , доповідачка зачитала проект рішення виконавчого 
комітету. 

1. Затвердити протокол засідання комісії з питань надання допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих 
обставинах від 10 грудня 2021 року. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування: 
***** - 4000 грн. 
***** - 5000 грн. 
Головуючий ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 172  додається. 
 
СЛУХАЛИ Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр 

надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 

виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила присутнім про те, що з 
метою отримання соціальних послуг звернулися 12 осіб, з них 7 за направленням 
державної установи «Сектор пробації», 5, що опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

7 осіб з числа молоді ( в тому числі 1 дівчина) за вироком Софіївського 
районного суду отримали відповідний термін покарання з від термінуванням на 1 
рік. З цими особами працюватимуть фахівець соціальної роботи, психолог, юрист 
Сектору пробації протягом всього випробувального терміну. 

З 5 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах двоє молодого віку. 
Вони мають сім’ї, неповнолітніх дітей. Ці сім’ї потребують сторонньої допомоги 
для виходу із складної ситуації. Три особи потребують соціальної допомоги за 
місцем проживання. Це одинокі жінки, які не мають рідних, за віком та станом 
здоров’я не здатні до самообслуговування. У разі прийняття їх на обслуговування 
до КЗ «ЦНСП», їм будуть надаватися послуги: придбання і доставка продуктів 
харчування, медикаментів, оплата за комунальні послуги, допомога у 
приготуванні їжі, косметичне прибирання житлових приміщень. Це життєво 
необхідні послуги, які затверджені Державним стандартом. 

Після короткої інформації по суті питання, доповідачка зачитала проект 
рішення виконавчого комітету селищної ради: 

1. Прийняти на обслуговування: 
1.1 до  відділення соціальної роботи комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради: 



******** 

1.2 до відділення соціальних послуг за місцем проживання комунального 
закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради: 
        1.2.1на безоплатній основі: 
******** 

        1.2.2 на платній основі: 
******* 

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування:«за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 173 додається 

СЛУХАЛИ Про  затвердження переліку категорій отримувачів соціальних 
послуг за бюджетні кошти. 

ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила присутнім, що з 01 грудня 
2021 року піднявся прожитковий мінімум, відповідно збільшилися всі соціальні 
виплати та ціни, включаючи ціни на послуги. З метою соціальної підтримки 
незахищені верстви населення, даному випадку пенсіонерів, пропонується 
затвердити перелік категорій отримувачів соціальних послуг за бюджетні кошти. 
В Законі України «Про соціальні послуги»  зазначені категорії отримувачів 
соціальних послуг за бюджетні кошти, додатково органи місцевого 
самоврядування можуть розширити перелік категорій отримувачів соціальних 
послуг за бюджетні кошти. 

Доповідачка зачитала перелік категорій отримувачів соціальних послуг за 
бюджетні кошти. 

Після короткого обговорення, в якому взяли участь Мазенко В.А., Акастьлова 
Л.П., Ліпіна Л.В., Дюжник А.П., Качан І.М. зачитала проект рішення виконавчого 
комітету селищної ради. 

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування:«за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 174  додається 

СЛУХАЛИ Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. 
        ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила присутнім, що у зв’язку з 
підняттям прожиткового мінімуму змінюються і розцінки на послуги. Тому є 
необхідність перерахувати тарифи на платні соціальні послуги та затвердити їх на 
2022 рік. 

Качан І.М. зачитала, як приклад, деякі соціальні послуги і ціни на них. При 
цьому зауважила, що для кожного отримувача соціальних послуг ціни будуть різні 
(розрахунки робляться індивідуально для кожного в залежності від доходу 
отримувача послуг). 

Мазенко В.А. поцікавилась тарифами на обслуговування у Територіальному 
центрі, а  саме, як вплине зміна тарифів на платні послуги стосовно послуг, які 
надаються в стаціонарному відділенні, де перебувають люди похилого віку. 

Качан І.М. пояснила, що тарифи на платні послуги встановлюються на 
послуги, які надаються комунальним закладом «Центр надання соціальних 
послуг». Територіального центру вже не має, його об’єднано з Центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 



На всі соціальні послуги затверджені Державні стандарти, якими передбачені 
норми виконання тієї чи іншої послуги, методика розрахунку вартості послуги. 

Тому бухгалтери Центру надання соціальних послуг зробили базові тарифи 
на кожну із послуг, які надаються Центром. А вартість надаваних послуг 
розраховується у кожному окремому випадку окремо, індивідуально (враховуючи  
матеріальний та фінансовий стан отримувача послуг). 

 Також зачитала проект рішення виконавчого комітету селищної ради. 
Головуючий ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету №  175 додається 

 

СЛУХАЛИ Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських 
прав. 

 ВИСТУПИЛА начальник служби у справах  дітей виконавчого комітету 
селищної ради Розбицька С.В., яка повідомила, що 10 грудня 2021 року на 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини розглянули заяву ***** про надання 
висновку про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав його 
колишню дружину *****. «Це питання розглядалося на двох засіданнях комісії. 
Суть в тому, що після розлучення гр.. ***** залишила трьох малолітніх дітей (2, 
4, і 6 років) з колишнім чоловіком, забрали старшого сина від попереднього шлюбу 
і поїхала до м. Дніпро шукати роботу. Там вона влаштувалася на роботу в обласну 

дитячу лікарню та, працюючи, влаштовувала особисте життя. В місті  ***** була 
не довго, залишила Дніпро і поїхала  по країні. Знайшли ми її в Житомирській 
області. 

Гр.***** залишився з трьома дітьми, Прикладав зусиль, щоб забезпечити 
дітям необхідні умови для життя, розвитку. Мати дітей за 7 років дітей бачила 
кілька разів. Рішенням Софіївського районного суду встановлене місце 
проживання дітей з батьком, матері присуджено сплачувати аліменти. Вона 
жодної копійки не сплатила. 

Під час обговорення даного питання виступили Акастьолова Л.П., Мазенко 
В.А., Розбицька С.В. 

Акастьолова Л.П. розповіла,що гр.. ***** розповідала, що вона передавала 
посилки (посилки передавала своїй матері, а мати через жителя села батькові 
дітей). Говорила, що любить дітей, для них все дбає і дуже хоче забрати їх до себе. 
Але жодного доказу про  те, що говорила не надала (фото дітей датовані 2015 
роком, жодної квитанції з Нової пошти, через яку надсилала посилки). Гр.***** 
запропонували взяти пояснення від чоловіка, який передавав посилки дітям. Вона 
і цього не зробила. 

Розбицька С.В. повідомила, що у 2014 році виконавчий комітет 
Миколаївської сільської ради надавав висновок про доцільність позбавлення 
гр..***** батьківських прав. Але гр.. ***** до суду справу не довів. 

Члени комісії рекомендували надати висновок про доцільність позбавлення  
гр.. ***** батьківських прав. 

Розбицька С.В. зачитала проект рішення виконавчого комітету селищної 
ради. 

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 14, «проти» - 0, «утрималися» - 2, не голосували – 0 



УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 176 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про надання дозволу на продаж об’єкту нерухомого майна. 
ВИСТУПИЛА начальник служби у справах  дітей виконавчого комітету 

селищної ради Розбицька С.В., яка повідомила, що 10 грудня 2021 року на 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини розглянули заяву***** з проханням 
надати дозвіл на продаж об’єкту нерухомого майна: двокімнатної квартири, 
загальною площею 44,7 кв.м., яка розташована за адресою: смт Софіївка, провулок 
Больничний, буд.2, кв.13, де ¼ частина вищезазначеного майна належить 
неповнолітньому *****. 

С.В. зазначила, що у неповнолітнього ***** у власності є двокімнатна 
квартира в м. Кривий Ріг, площею 42 кв.м. То б то, у разі надання дозволу на 
продаж квартири у смт Софіївка, права дитини не будуть порушені. 

Доповідачка зачитала проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради. 

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 177 додається. 

 
СЛУХАЛИ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Софіївської 

селищної ради від 20.09.2021 № 125. 
ВИСТУПИЛА начальник відділу освіти виконавчого комітету селищної 

ради Мазенко В.А. повідомила присутнім про те, що у зв’язку зі змінами у 
законодавстві є необхідність привести у відповідність назви посад керівного 
складу закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти. Для цього необхідно 
внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.09.2021 №125 
«Про затвердження штатної чисельності закладів освіти», а саме в додатки 1-9 та 
викласти їх у новій редакції. 

Мазенко В.А. зачитала проект рішення виконавчого комітету селищної ради. 

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 178 додається. 

СЛУХАЛИ Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого 
комітету селищної ради від 11.09.2021 № 135. 

ВИСТУПИЛА начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради Костяннікова С.І., яка повідомила, що відповідно рішення 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 135 від 11.09.2021 року 
земельна ділянка по вулиці Незалежності смт Софіївка, на якому здійснювалася 
виносна торгівля, була передана в управління КП «Софіївське». У зв’язку зі 
зміною власника ТОВ «Універсал» та відновленням роботи приміщення критого 
ринку зі зміною його призначення, КП «Софіївське» звернулося з проханням 
анулювати попередньо прийняте рішення. 

Костяннікова С.І. зачитала проєкт рішення виконавчого комітету селищної 
ради.  

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 



УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 179 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ВИСТУПИЛА начальник відділу-головний архітектор відділу 

містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради Костяннікова С.І., яка повідомила, що на території 
комунального дошкільного закладу «Чайка» є дерева, які перебувають в 
аварійному стані. Деякі з них підлягають видаленню, деякі потребують санітарної 
обрізки. Комісією проведене обстеження території дошкільного закладу, стан 
дерев. З метою попередження нещасних випадків дійшли висновку, що 7 дерев 
підлягають видаленню, 2 дерева (липи) – санітарній обрізці. 

Костяннікова С.І. зачитала проєкт рішення виконавчого комітету селищної 
ради.  

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 180 додається. 

ВИСТУПИЛА начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради Костяннікова С.І., яка повідомила, що аналогічна ситуація 
склалася  на території Центру первинної медико-санітарної допомоги . На 
території Центру є 4 берести, які перебувають в аварійному стані: дерева старі, 
після великих поривів вітру гілля ламається, падає на дах приміщень та є загрозою 
перехожим. 

Директор Центру звернувся з проханням надати дозвіл на видалення 4 
аварійних берестів. Комісія оглянула зазначені дерева і пропонує надати дозвіл на 
їх видалення. 

Костяннікова С.І. зачитала проєкт рішення виконавчого комітету селищної 
ради.  

Головуючий ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 181 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про погодження Акту погодження меж земельної ділянки із 
суміжними землевласниками та землекористувачами Федоріненко С.М. 

ВИСТУПИЛА  Дишко Н.В. – начальник відділу контролю додержання 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, що звернулася Федоріненко 
Світлана Миколаївна, яка мешкає в м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 2/127, з 
проханням погодити межі земельної ділянки площею 2,2998 га, розташована на 
території Новоюлівського старостинського округу Софіївської селищної 
територіальної громади, так, як землевласники суміжних земельних ділянок не 
проживають на зазначеній території і не має можливості з ними зв’язатися. 



Погодження необхідне для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення сільськогосподарського виробництва. 

Доповідач пояснила, що з зазначеною земельною ділянкою межує земельна 
ділянка АТ «УКРТРАНСГАЗ». Ми зв’язалися з представниками АТ, дізналися їх 
координати та контакти, представники даної організації знаходяться в м. Кривий 
Ріг. 

Тому пропонуємо відмовити заявниці у задоволені заяви, надати контакти АТ 
«УКРТРАНСГАЗ» у м. Кривий Ріг та рекомендувати Федоріненко С.М. погодити 
межі безпосередньо із власником суміжної земельної ділянки. 

Акастьолова Л.П. запропонувала внести до проєкту рішення «рекомендувати 
***** звернутися до представництва АТ «УКРТРАНСГАЗ» у Кривому Розі для 
погодження меж…» 

Дишко Н.В. зачитала проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради.  
Головуючий ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 182 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік». 

ВИСТУПИЛА Приходько Л.О. – начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка  познайомила присутніх з проектом бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади. Зупинилася на сферах, які найбільше 
потребують витрат, це: освіта, медицина, соціальний захист, будівництво та 
благоустрій. Повідомила про те, які передбачаються витрати на кожну галузь. В 
кінці зазначила, що власних надходжень нам не вистачить, що забезпечити 
захищені статті витрат. Тому бюджет планується на 9 місяців з подальшим 
уточненням показників. 

Л.О. зачитала проект рішення. 
Сегедій П.Ю. ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 183 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про 
завтердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Софіївської селищної ради на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛА Приходько Л.О. – начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка зазначила, що над проектом Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку працювали всі відділи виконавчого комітету. 
Максимально опрацьовані плани на 2022 рік; до Програми  внесені заходи, які 
передбачені цільовими програмами, проекти, задуми, які планується реалізувати у 
2022році. 

Л.О. зачитала проект рішення. 
Сегедій П.Ю. ставить проект на голосування. 



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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 184 додається. 

СЛУХАЛИ Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення 
переможця конкурсу з надання житлово-комунальних послуг з вивезення твердих 
побутових відходів на території Софіївської селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИВ заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О.. Останній розповів присутнім, що у жовтні місяці був 
оголошений конкурс з надання житлово-комунальних послуг з вивезення твердих 
побутових відходів та території Софіївської селищної територіальної громади. До 
конкурсної комісії надійшов один пакет з пропозиціями від КП «Софіївське». 
Комісія пропонує укласти договір з КП «Софіївське» терміном на ОДИН рік. 

Масько А.О. зачитав проєкт рішення. 
Сегедій П.Ю. ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 185 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про надання одноразової грошової допомоги особам, які 
зараховані на військову службу за контрактом. 

ВИСТУПИВ заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О, який назвав осіб, які підписали контракт на військову 
службу. 

В ході обговорення з’ясувалося, що всі названі особи вже були в зоні 
проведення АТО/ООС за контрактом, але раніше, ніж була прийнята Програма 
підтримки осіб, які зараховані на військову службу за контрактом. 

Сегедій П.Ю. ставить проект на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 11, «проти» - 4, «утрималися» - 1, не голосували – 0 

Акастьолова Л.П. запропонувала ще раз переглянути Положення про надання 
допомоги військовослужбовцям, а заяви розглянути на наступному засіданні 
виконавчого комітету. 

Сегедій П.Ю. ставить пропозицію на голосування. 
Підсумки голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0, не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ Дане питання розглянути на наступному засіданні виконавчого 
комітету селищної ради 

 

СЛУХАЛИ Про зняття з квартирної черги. 
ВИСТУПИВ заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Масько А.О, який повідомив присутнім, що надійшла заява від гр. 
*****, який є особою з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. За 
Законом, при досягнені 16 років дитини , позбавленої батьківського піклування, 
виконавчий комітет селищної ради взяв на квартирний облік першочергового 
забезпечення житлом. Але до 2009 року на квартирну чергу ставили  за місцем 
перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В той 



період ***** виховувався у дитячому будинку сімейного типу в Криничанському 
районі (нині Кам’янський район). 

Служба у справах дітей Криничанської селищної ради звертається з 
проханням зняти з черги на житло гр. *****, так, як на його ім’я надійшла 
субвенція з державного бюджету на придбання житла. 

Гр. **** було запропоновано обрати, де перебувати на квартирному обліку: в 
Криничанській ТГ чи у нашій громаді. Він обрав Криничанську, і тепер має 
можливість придбати власне житло. 

Масько А.О. зачитав проєкт рішення. 
Сегедій П.Ю. ставить проект на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 186 додається. 

 

СЛУХАЛИ Про присвоєння адреси індивідуальному житловому будинку. 
ВИСТУПИЛА начальник відділу-головний архітектор відділу 

містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради Костяннікова С.І., яка повідомила присутнім про заяву гр. 
Супрунюк Зофії Миколаївни, яка мешкає в с. Кам’янка, вул. Клубна, 37 щодо 
присвоєння адреси її житловому будинку. У свідоцтві про право власності на 
житловий будинок не зазначений номер будинку. 

Для впорядкування документів на право власності на житловий будинок ми 
присвоюємо номер житловому будинку 37. 

Доповідачка зачитала проект рішення. 
Головуючий ставить проєкт на голосування. 

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

УХВАЛИЛИ:  рішення виконавчого комітету № 187 додається. 

 

 

Голова засідання 

Селищний голова                                                     Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

Секретар засідання                                                Світлана РОЗБИЦЬКА 

 

 

 

 


