МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 17
засідання виконавчого комітету
смт Софіївка

14 листопада 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 Качан І.М. 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» - 14, «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не
голосували»- Назаренко Л.І..
Ведення протоколу засідання виконкому здійснює член виконкому
Назаренко Л.І..
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради.
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. , Акастьолова Л.М., Акастьолова
Л.П., Ісаєва Г.Г., Дишко Н.В., Качан І.М., К о с т я н н і к о в а С . І ,
.,
Климчук Р.В., Корецький П.І., М а з е н к о В . А . , Розбицька С.В., Лебедь
В.Ф., Шинкаренко С.В.
ВІДСУТНІ: Демченко Т.В., Головченко М.М, Дюжник А.П., Ліпіна Л.В.,
Андрух І.І., Бідулько Т.В., Головацька Ю.О., К о р ж О . В . , Соляник В.М.,
Лейченко С.А.
(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 надання дозволу на тимчасову торгівлю з пересувного фудкару.
Сегедій П.Ю. ознайомлює членів виконкому з порядком денним
сьогоднішнього засідання виконкому.

Таким чином, до порядку денного позачергового засідання виконавчого
комітету селищної ради включено такі питання:
1. Про надання статусу дитини - сироти.
Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого
комітету Софіївської селищної ради.
2. Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021 №131417/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022
рік».
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської
селищної ради.
3. Про надання дозволу на тимчасову торгівлю з пересувного фудкару.
4. Різне.
Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому.
Результат голосування:
«за» - 15, «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає.
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.
Результат голосування:
«за» - 15, «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає.
1.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини - сироти.
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 5,
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», пунктів 22, 23 постанови Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, служба у
справах дітей Виконавчого комітету селищної ради клопочеться про те, щоб,
виконавчий комітет селищної ради надав статус дитини-сироти неповнолітній
дитині ПІБ, **.**.200* р.н. Батьки у хлопця померли.
Мати дитини померла **.**.202* року, а батько дитини помер **.**.202*
року.
Дитина тимчасово влаштована в сім’ю рідної сестри, ПІБ, 17.08.199* р.н.,
яка проживає за адресою: вул.***, буд. **, с. ***, Кам'янський район,
Дніпропетровська область.
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить
проєкт рішення виконавчого комітету на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15,
«проти»- немає, «утрималися»-немає, не
голосували-н е м а є .
УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 119 додається)
2.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, відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним
кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами та
доповненнями), пунктами 14 та 15 рішення селищної ради від 15 грудня 2021
року №1314-17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної
громади на 2022 рік», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та
публічних закупівель товарів, робіт і послуг у період воєнного стану» та від 11
березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих
бюджетів у період воєнного стану» 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 новій редакції.
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення
голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти»- немає, «утрималися»- Шинкаренко С.В.,
не голосували-н е м а є .
УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 120 додається)
3.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на тимчасову торгівлю з пересувного
фудкару.
ІНФОРМУЄ: Сегедій П.Ю. – селищний голова повідомив про те, що
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів»
«Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»
затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України № 369 від 08.07.96, Порядком розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затверджений рішенням
Софіївської селищної ради № 222-5/VII від 16.03.2016, Правилами
благоустрою на території Софіївської селищної ради, затверджених рішенням
Софіївської селищної ради № № 2177-40/VII 05.12.2018, рішенням
виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 117 від 04.11.2022 « Про
надання дозволу на торгівлю з пересувного фудкару або пристосованого
автомобільного транспорту», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця
Вовка Артема Костянтиновича, виконавчий комітет вирішив:
1. Надати дозвіл фізичній-особі підприємцю Вовку Артему
Костянтиновичу здійснювати тимчасову торгівлю з пересувного фудкару на
майданчику біля білборду по вул. Шкільна в смт Софіївка Криворізького
району Дніпропетровської області (схема додається).
2. Фізичній особі-підприємцю Вовку Артему Костянтиновичу:

1) погодити режим роботи на тимчасову торгівлю щоденно, без вихідних,
з 07:00 год. до 21:30 год.
2) суворо забороняється здійснювати торгівлю спиртними та
тютюновими виробами.
Ознайомив з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення
голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15,
«проти»- немає, «утрималися»-немає, не
голосували-н е м а є .
УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 121 додається)
Результати поіменного голосування додаються.

Голова засідання,
селищний голова

Секретар засідання,
секретар селищної ради

Петро СЕГЕДІЙ

Людмила НАЗАРЕНКО

