
 
УКРАЇНА 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання 46 сесії  
 

смт Софіївка                                                                            22 травня 2019 р.  
Всього обрано: 31 депутат 

                                                                                             Присутні: 24 депутати 
 
        Пленарне засідання 46 сесії веде секретар селищної ради Л.Назаренко. 
Депутат селищної ради Терехова І.А. запропонувала обрати секретарем 
пленарного засідання 46 сесії Розбицьку С.В., а депутат Розбицька С.В. 
внесла пропозицію обрати секретарем пленарного засідання Качан І.М.. 
Більшістю голосів секретарем пленарного засідання сесії обрано Розбицьку 
С.В. 
Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює депутат Софіївської 
селищної ради С.Розбицька. 
На пленарному засіданні 46  сесії Софіївської селищної ради присутня  в.о. 
старости Запорізького старостинського округу Демченко Т.В. та в.о. 
Миколаївського старостинського округу Крючков В.М. 

Назаренко Л.І. цікавиться в депутатів чи всі ознайомлені з порядком 
денним пленарного засідання 46 сесії селищної ради 7 скликання. Пропонує 
депутатам внести свої пропозиції щодо порядку денного. 
Назаренко Л.І. пропонує включити до порядку денного питання, потреба 
розгляду яких виникла після підписання розпорядження про скликання 46 
сесії селищної ради.  
Підстава: Надійшла службова записка від провідного спеціаліста фінансово-
економічного відділу виконавчого комітету селищної ради Савицької Л.І., 
яка просить внести на розгляд сесії таке питання: 

1. Про надання згоди на списання основних засобів та інших 
матеріальних необоротних активів відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 



Підстава: Надійшла службова записка від провідного спеціаліста відділу 
контролю за додержанням законодавств про працю, оподаткування та 
регулювання земельних відносин Ільїної Р.І., яка просить винести на розгляд 
сесії такі питання: 

1. Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку.» 

2. Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок орендної 
плати.» 

(Голова пленарного засідання ставить питання на голосування- про 
включення даних питання до порядку денного 46 сесії) 

Голова пленарного засідання пропонує затвердити такий порядок денний: 
1.  Про виконання Софіївського селищного бюджету за І квартал 2019 

року. 
2. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 

12.12.2018р. №2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік». 
Інформує: провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу виконавчого 
комітету селищної ради Савицька Л.І. 
 

  3. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

  4. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства та передачу її у 
власність. 

  5. Про передачу земельної ділянки в комунальну власність (для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування). 

6. Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 

7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

8. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 

9. Про розірвання договору оренди земельної ділянки Марфинець О.М. 

10. Про надання погодження на відведення земельної ділянки. 



11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

12. Про скасування рішення сесії. 
13. Про укладення договору оренди. 
14. Про уточнення площі земельної ділянки. 
15. Про затвердження додаткової угоди до договору оренди землі.  

      16. Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг  зі 
сплати земельного податку. 
      17. Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок орендної 
плати.» 
Інформує: провідний спеціаліст відділу контролю за додержанням  
законодавства про працю, оподаткування та регулювання  земельних 
відносин Ільїна Р.І.  

18. Про затвердження проектно- кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна лінії 
КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району Дніпропетровської області». 

19. Про затвердження проектно- кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Набережна, 
Квітнева, Маяковського, Степова лінії КТП 399, 388 в селі Миколаївка 
Софіївського району Дніпропетровської області». 

20. Про затвердження проектно- кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Врожайна, 
Привокзальна, Польова лінії КТП 132, 408 в селищі Лошкарівка Софіївського 
району Дніпропетровської області». 

21. Про затвердження проектно- кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, 
Кар’єрна, Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро -Білівка 
Софіївського району Дніпропетровської області». 
Інформує: начальник відділу державного архітектурно – будівельного 
контролю, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету 
селищної ради Костяннікова С.І. 

       22. Про створення Реєстру Софіївської об’єднаної територіальної 
громади. 
Інформує: спеціаліст першої категорії відділу з питань економічного 
розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій виконавчого комітету 
селищної ради Хоружевський М.Г. 
        23. Про упорядкування умов оплати праці виконуючій обов’язки 
селищного голови. 
        24. Про затвердження розпоряджень селищного голови, прийнятих у 
міжсесійний період. 



Інформує: спеціаліст першої категорії  з питань кадрової роботи виконавчого 
комітету селищної ради Моренко Г.Г. 
         25. Про внесення змін до Положення про Бюджет участі  (громадський 
бюджет) на 2020 рік. 
         26. Про співфінансування проекту «Відродження давно забутих 
ремесел. Створення майстерні – кузні на території Софіївської ОТГ». 
Інформує: начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестицій та 
комунікаційних технологій виконавчого комітету селищної ради 
Шинкаренко С.В. 
          27. Про надання згоди на списання основних засобів та інших 
матеріальних необоротних активів відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 
Інформує: провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу виконавчого 
комітету селищної ради Савицька Л.І. 
Різне. 

1.СЛУХАЛИ: Про виконання Софіївського селищного бюджету за І квартал 
2019 року. 
ВИСТУПИЛИ: Савицька Л.І., провідний спеціаліст фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету селищної ради прозвітувала про виконання 
Софіївського селищного бюджету за І квартал 2019 року. Звіт взято до 
відома. Ознайомила з проектом рішення. 
Іващенко А.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та  
планування соціально – економічного розвитку повідомила про те, що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія уважно 
ознайомилася із звітом та рекомендує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та затвердити проект рішення. Голова пленарного 
засідання ставить питання на голосування. 
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, поцікавилася, у видатках на благоустрій, 
на які послуги конкретно пішли кошти. 
Савицька Л.І.,  пояснила, що при виконавчому комітеті селищної ради існує 
група «Благоустрою». Саме на роботи даної групи пішли кошти: освітлення, 
розгортання снігу і т.д.  
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2425-46/ VII  додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  Дишко Н.В., 
Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький І.П., Мойса 
В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В., Поденежна Л.Ю., Потурайко В.О.,Рященко 
С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., 
проти- 0, утрималися-Бідулько Т.В., не голосували-0. Рішення прийнято. 
2.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. повідомила про те, що питання розглядалося на засіданні 
постійної комісії. Комісія детально розглянула 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  
затвердити проект рішення.  
Спеціаліст Савицька Л.І. ознайомила з проектом рішення.  
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, поцікавилася остаточною ціною ремонту 
пам'ятника на Алеї пам'яті. 
Савицька Л.І., назвала точну суму ремонту – 192,0 тис.грн. та ще кошти на 
придбання плит. 
Лишин О.В., депутат селищної ради, поцікавився, хто з підрядників 
проводить ремонтні роботи. 
Савицька Л.І. повідомила, що ремонтні роботи виконує КП «Софіївське». 
Шемшур З.І., депутат селищної ради, поцікавилася, чи будуть виділені кошти 
на дні сіл Володимирівка та Олександро – Білівка, адже на святкування 
відповідного свята у с. Миколаївка виділено із місцевого бюджету 7,0 тис. 
грн.  
Назаренко Л.І. запевнила, що це можливо після подання відповідної заяви на 
засідання чергової сесії. 
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, звернула увагу на виділення коштів на 
підтримку бійців, що ідуть воювати на схід країни за контрактом.  
Іващенко А.А., депутат селищної ради, пояснила, що на минулій сесії була 
затверджена програма щодо матеріальної заохочувальної підтримки бійців, 
які ідуть в зону АТО за контрактом. Виплата одноразова. 
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, звернула увагу на необхідність 
перегляду форми та матеріалів, з яких зроблені сміттєві баки та урни.  
Костяннікова В.І., начальник відділу державного архітектурно – 
будівельного контролю, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради повідомила, що розглядається можливість придбання 
нових сміттєвих контейнерів, баків, що будуть мати кришки та зручну 
форму. КП «Софіївське» надало пропозицію самим зварити деякі сміттєві 
баки – це дасть можливість зекономити.  
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2426-46/ VII  додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Василик С.М.,  Дишко Н.В.,  Іващенко А.А.,  
Качан І.М.,  Лозицький І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В., 
Поденежна Л.Ю., Потурайко В.О.,Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., 
Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»- Лишин О.В., Гасюк Т.М., «утрималися»- 
Бідулько Т.В., Іосипова Н.С., «не голосували»-Дроворуб І.В. Рішення прийнято. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 



ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., провідний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин, яка повідомила про те, що надійшли заяви від  
гр. Бондаренка І.Ю., Перехрест Н.П., Петровської Н.В., Петровської Т.Г., 
Потурайко Л.М., Федоряки О.С., Шкарана Є.В. з проханням затвердити їм 
технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі та передачу її у власність. До заяв надано копії необхідних 
документів. Дане питання та всі наступні розглядалися на засіданні постійної 
комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Комісія 
вирішила: питання погодити та винести на розгляд сесії, рекомендувати сесії 
затвердити  проекти рішень. Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. 
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2427-46/ VII, 2428-46/ VII, 2429-46/ VII, 2430-
46/ VII, 2431-46/ VII, 2432-46/ VII, 2433-46/ VII   додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький І.П., Мойса В.В., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О.,Рященко С.А., Терехова І.А., 
Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 
0, «не голосували»-Дроворуб І.В. , Поденежна Л.Ю., Шкаран Є.В. Рішення прийнято. 
Депутат Шкаран Є.В. публічно на пленарному засіданні заявив про конфлікт 
інтересу з розгляду питання «Про затвердження проекту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та 
передачу її у власність». 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та 
передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від  
гр. Перехрест Н.П., Шкарана Є.В. з проханням затвердити їм проекти 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства та передачу її у власність. До заяв надано копії 
необхідних документів.  Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2434-46/ VII,  2435-46/ VII  додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький І.П., Мойса В.В., 
Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О.,Рященко С.А., Терехова І.А., 
Турівний Г.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не 
голосували»-Дроворуб І.В. , Поденежна Л.Ю., Шкаран Є.В. Рішення прийнято. 
5.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в комунальну власність (для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування). 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має 
намір затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
комунальну власність із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування площею 0.10 га, яка розташована на території 



Софіївської селищної ради за адресою: с. Запорізьке, вул. Постного, 75. 
Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова пленарного засідання 
ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2436-46/ VII  додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В.,  Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О.,Рященко С.А., 
Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»-0, 
«утрималися»- 0, «не голосували»- Поденежна Л.Ю. Рішення прийнято. 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. 
подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від гр. 
Акастьолова В.А., Акасьолової Л.М., Ніконової С.А., Чикчирного М.Г. з 
проханням щодо надання їм дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та подальшої передачі у власність. До заяв надано копії 
необхідних документів.  Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2437-46/ VII,  2438-46/ VII, 2439-46/ VII,  2440-
46/ VII   додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О.,Рященко С.А., 
Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В.,  «проти»-0, 
«утрималися»- 0, «не голосували»- Поденежна Л.Ю. Рішення прийнято. 
7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від гр. 
Зглавоча О.В., Кікала В.В., Смірнової Л.М. з проханням щодо надання їм 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд 
для подальшої передачі у власність. До заяв надано копії необхідних 
документів.  Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова пленарного 
засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2441-46/ VII,  2442-46/ VII, 2443-46/ VII   
додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В.,  «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 



8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від гр. 
Кікала В.В., Ніконової С.А., Смірнової Л.М. з проханням надати їм дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства та передачу її у власність. 
Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова пленарного засідання 
ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2444-46/ VII,  2445-46/ VII, 2446-46/ VII   
додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
9.СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
Марфинець О.М. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшла заява від гр. 
Марфинець О.М. з проханням про скасування договору оренди земельної 
ділянки за добровільною відмовою, який було укладено на підставі рішення 
Софіївської селищної ради. Спеціаліст ознайомила з проектом рішення. 
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
Мудраченко В.М., депутат селищної ради, поцікавився, чи існує договір 
купівлі-продажу та у чиїй власності перебуває відповідна земельна ділянка? 
Ільїна Р.І. повідомила, що усі документи, що стосуються вищевказаної 
ділянки знаходяться у нормі, а сама земельна ділянка є комунальною 
власністю селищної ради. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2447-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
10.СЛУХАЛИ: Про надання погодження на відведення земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від гр. 
Лифара А.О., Ляшенка І.І. з проханням надати їм погодження на відведення 
земельної ділянки. До заяв надано копії необхідних документів.  Спеціаліст 
ознайомила з проектами рішень. Голова пленарного засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2448-46/ VII,  2449-46/ VII   додаються. 



Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшли заяви від гр. 
Гулака І.М., Пойди М.В. з проханням надати їм дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). До заяв надано копії необхідних документів.  
Спеціаліст ознайомила з проектами рішень. Голова пленарного засідання 
ставить питання на голосування. 
Мудраченко В.М., депутат селищної  ради, поцікавився, чи до заяв надано 
повний пакет документів? 
Ільїна Р.І. запевнила, що усі документи зібрані згідно чинного законодавства. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №№  2450-46/ VII,  2451-46/ VII   додаються. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
12.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення сесії. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшла заява від гр. 
Томчук О.О. з проханням скасувати рішення сесії селищної ради від 
05.12.2018р. № 2172-40/VII  та № 2171-40/VII. До заяви надано копії 
необхідних документів. Спеціаліст ознайомила з проектом рішення. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2452-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
13.СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшла заява від гр. 
Ащаулової М.О. з  проханням щодо укладення договору  оренди земельної 
ділянки за адресою: смт Софіївка, вул. Карпенка. До заяви надано копії 
необхідних документів. Спеціаліст ознайомила з проектом рішення. Після 
обговорення запропонованого проекту рішення депутат  Лишин О.В. вніс 
пропозицію відтермінувати прийняття рішення і перенести розгляд питання 
на наступну сесію. Його пропозицію підтримало 17 депутатів 



Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2453-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- 17 Рішення прийнято. 
14.СЛУХАЛИ: Про уточнення площі земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що надійшла заява від гр. 
Степури О.Ф. з проханням щодо уточнення площі земельної ділянки. До 
заяви надано копії необхідних документів. Спеціаліст ознайомила з проектом 
рішення. Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2454-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткової угоди до договору оренди 
землі.  
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що селищна рада має 
намір затвердити додаткові угоди до договорів оренди землі. Ознайомила з 
проектом рішення та додатком до нього. Відповіла на запитання депутатів. 
Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
Мудраченко В.М., депутат селищної ради, поцікавився, у чиєму користуванні 
перебуває на даний час ця земельна ділянка? 
Ільїна Р.І. повідомила, що земельна ділянка перебуває у користуванні у ТОВ 
«Злагода», землі – сільськогосподарського призначення, договір заключено 
на 49 років. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2455-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
16.СЛУХАЛИ: Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок та 
пільг  зі сплати земельного податку». 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка проінформувала депутатів про те, що на сайті 
Софіївської селищної ради оприлюднено проект рішення «Про встановлення 
ставок та пільг  зі сплати земельного податку». Селищна рада має намір 
встановити для юридичних  та фізичних осіб ставку податку на землі 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в розмірі 1% від нормативної грошової 
оцінки. Запропонувала депутатам провести інформаційну роботу серед 
населення щодо проекту даного рішення та внесення пропозицій та 



зауважень. Лише після вивчення пропозицій дане рішення буде винесено на 
розгляд чергової сесії, а після прийняття набере чинності з 01.01.2020 року. 
17. СЛУХАЛИ: Про розгляд проекту рішення «Про встановлення ставок 
орендної плати.» 
ВИСТУПИЛА: Ільїна Р.І., яка проінформувала депутатів про те, що на сайті 
Софіївської селищної ради оприлюднено проект рішення «Про встановлення 
ставок орендної плати». Селищна рада не має наміру змінювати ставки 
орендної плати. Запропонувала депутатам провести інформаційну роботу 
серед населення щодо проекту даного рішення. 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації по 
об’єкту: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Центральна лінії КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району 
Дніпропетровської області». 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., начальник відділу державного 
архітектурно – будівельного контролю, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що в селищну 
раду надійшла проектно – кошторисна документація по об’єкту: 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна лінії 
КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району Дніпропетровської області». 
Згідно чинного законодавства вона підлягає затвердженню. Ознайомила з 
проектом рішення. Голова пленарного засідання ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2456-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації по 
об’єкту: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Набережна, Квітнева, Маяковського, Степова лінії КТП 399, 388 в селі 
Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області». 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла проектно – кошторисна документація по об’єкту: «Капітальний 
ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Набережна, Квітнева, 
Маяковського, Степова лінії КТП 399, 388 в селі Миколаївка Софіївського 
району Дніпропетровської області». Ознайомила з проектом рішення. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2457-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 



Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації по 
об’єкту: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Врожайна, Привокзальна, Польова лінії КТП 132, 408 в селищі Лошкарівка 
Софіївського району Дніпропетровської області». 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла проектно – кошторисна документація по об’єкту: «Капітальний 
ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Врожайна, Привокзальна, 
Польова лінії КТП 132, 408 в селищі Лошкарівка Софіївського району 
Дніпропетровської області». Ознайомила з проектом рішення. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2458-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації по 
об’єкту: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Центральна, Кар’єрна, Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро -
Білівка Софіївського району Дніпропетровської області». 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла проектно – кошторисна документація по об’єкту: «Капітальний 
ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Кар’єрна, 
Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро -Білівка Софіївського 
району Дніпропетровської області». Ознайомила з проектом рішення. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2459-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
22. СЛУХАЛИ: Про створення Реєстру Софіївської об’єднаної 
територіальної громади. 
ВИСТУПИВ: Хоружевський М.Г., спеціаліст першої категорії відділу з 
питань економічного розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій 
виконавчого комітету селищної ради, який ознайомив з проектом рішення 
про створення Реєстру Софіївської об’єднаної територіальної громади. Після 
запитань та відповідей голова пленарного засідання ставить питання на 
голосування. 



Мудраченко В.М, депутат селищної ради, поцікавився, які дані будуть 
внесено до реєстру, хто матиме до нього доступ, хто буде формувати 
вищевказаний реєстр? 
Хоружевський М.Г. повідомив, що база буде формуватися спеціалістами 
селищної ради, реєстр повністю буде відповідати Закону України «Про 
захист персональних даних». Користувачами реєстру будуть виключно 
працівники ЦНАПу, спеціалісти, яким доступ до реєстру позначено в їх 
посадових інструкціях. Наголосив, що це не публічний реєстр. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2460-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
Депутат Назаренко Л.І. публічно на пленарному засіданні заявила про конфлікт 
інтересу з розгляду питання « Про упорядкування умов оплати праці виконуючій 
обов’язки селищного голови». Звернулася до секретаря пленарного засідання з 
проханням зробити відповідний запис в протоколі засідання. 
23. СЛУХАЛИ: Про упорядкування умов оплати праці виконуючій 
обов’язки селищного голови. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г., спеціаліст першої категорії  з питань кадрової 
роботи виконавчого комітету селищної ради повідомила про те, що згідно 
розпорядження селищного голови від 23.04.2019р. № 55-од «Про здійснення 
повноважень селищного голови» секретар селищної ради Назаренко Л.І. 
виконує обов’язки селищного голови. Керуючись Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» в.о. селищного голови 
необхідно упорядкувати умови оплати праці. Ознайомила з проектом 
рішення. Голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2461-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна Л.Ю., Рященко 
С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., 
«проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- Назаренко Л.І. Рішення прийнято. 
 24. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень селищного голови, 
прийнятих у міжсесійний період. 
ВИСТУПИЛА: Моренко Г.Г., яка повідомила про те, що за звітний період 
селищний голова підписав 264 розпорядження. Згідно чинного законодавства 
вони підлягають затвердженню на черговій сесії селищної ради.Ознайомила з 



назвами та змістом розпоряджень. Дане питання  розглядалося на засіданні 
постійної комісії з питань  бюджету та фінансів. Комісія рекомендує 
затвердити  розпорядження селищного голови, які прийняті у міжсесійний 
період. Зачитала проект рішення. Відповіла на запитання депутатів. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, запропонувала доповідачу озвучити 
розпорядження селищного голови з кадрових питань. Поцікавилася, хто 
преміює працівників? 
Моренко Г.Г., запевнила, що преміювати може тільки селищний голова. 
Мудраченко В.М., депутат селищної ради, поставив під сумнів 
розпорядження щодо преміювання апарату виконавчого комітету селищної 
ради. Запропонував перевіряти роботу працівників виконавчого комітету. 
Поцікавився, чому не преміюють старост? 
Моренко Г.Г., старости також премійовані, усі розпорядження можна 
побачити на офіційному сайті селищної ради. 
Бідулько Т.В., депутат селищної ради, запевнила, що на лікарню було 
виділено набагато менше коштів, аніж на преміювання апарату виконкому 
селищної ради. 
Гасюк Т.М., поставила під сумнів преміювання директора КП «Софіївське».  
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2462-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бугай А.В., Василик С.М., Дишко Н.В., Дроворуб І.В., 
Іващенко А.А., Качан І.М., Лозицький І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк 
С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна Л.Ю.,  Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»- Бідулько Т.В., Рященко С.А.,  «утрималися»- Гасюк Т.М., Іосипова Н.С., 
Лишин О.В., Терехова І.А., «не голосували»- Мудраченко В.М.. Рішення прийнято. 
25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Бюджет участі  
(громадський бюджет) на 2020 рік. 
ВИСТУПИЛА: Шинкаренко С.В., начальник відділу з питань економічного 
розвитку, інвестицій та комунікаційних технологій виконавчого комітету 
селищної ради, яка ознайомила депутатів з тими змінами, які будуть внесені 
до Положення про Бюджет участі  (громадський бюджет) на 2020 рік. 
Зачитала проект рішення. Відповіла на запитання депутатів. Голова 
пленарного засідання ставить питання на голосування. 
Гасюк Т.М., депутат селищної ради, поцікавилася, коли будуть реалізовані 
проекти, що виграли минулого року? 
Шинкаренко С.В. – до 31 грудня 2019 року. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2463-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»- Бідулько Т.В., Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  
Дишко Н.В., Дроворуб І.В., Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький 
І.П., Мойса В.В., Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна 
Л.Ю., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. 
Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- 0, «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 



26.СЛУХАЛИ: Про співфінансування проекту «Відродження давно забутих 
ремесел. Створення майстерні – кузні на території Софіївської ОТГ». 
ВИСТУПИЛА: Шинкаренко С.В., яка нагадала депутатам про проект 
«Відродження давно забутих ремесел. Створення майстерні – кузні на 
території Софіївської ОТГ». Ознайомила з проектом рішення. Відповіла на 
запитання депутатів. Після обговорення голова пленарного засідання ставить 
питання на голосування. 
Рященко С.А., депутат селищної ради, поцікавилася, де буде місце 
розміщення кузні, чи є близько житлові будинки, чи не буде скарг від 
мешканців на шум, чи не буде письмових скарг, чому не проводилося 
обговорення місця розташування кузні, треба було б запропонувати декілька 
місць для приміщення. 
Шинкаренко С.В., розповіла про місце розташування приміщення, де буде 
розташована кузня, де і коли були обговорення робочою групою усіх деталей 
проекту. 
Мудраченко В.М., депутат селищної ради, поцікавився, які критерії 
розміщення кузні, яке паливо буде використовується? 
Шинкаренко С.В., запевнила, що будуть використовувати тільки новітні 
технології та має надію на те, що нікому кузня заважати не буде, адже час її 
роботи буде співпадати з часом роботи усіх підприємств. Проект відповідає 
стратегії розвитку громади. Програма DOBRE підтримали проект, він 
переданий до центрального офісу до Вашингтону для перекладу та 
затвердження. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2464-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»-  Бугай А.В., Василик С.М.,    Дишко Н.В., Дроворуб І.В., 
Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М., Лозицький І.П.,  Мудраченко В.М., Назаренко Л.І., 
Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Поденежна Л.Ю.,  Терехова І.А., Турівний Г.В., Шкаран Є.В., 
Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»- Бідулько Т.В., Рященко С.А., Гасюк Т.М., 
«утрималися»- .,  Лишин О.В., Мойса В.В , «не голосували»- 0. Рішення прийнято. 
27.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання основних засобів та інших 
матеріальних необоротних активів відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І.,  провідний спеціаліст фінансово-
економічного відділу виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила 
про те, що відділ освіти просить надати згоду на списання основних засобів 
та інших матеріальних необоротних активів відділу освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. Ознайомила з проектом рішення та 
додатком до нього. Відповіла на запитання депутатів. Після обговорення 
голова пленарного засідання ставить питання на голосування. 



Мудраченко В.М., депутат селищної ради, запропонував віддати деякі меблі 
іншим школами чи закладам. 
Іващенко А.А., депутат селищної ради, запевнила, що так і буде. Бюджетна 
комісія вивчила списки матеріалів та активів і дійшли висновку, що деякі 
дійсно підлягають списанню, адже є майно ще з 1953 року. 
Савицька Л.І. запевнила, що залишити меблі у школі не має можливості, 
адже привозять нові, які потребують установки. 
УХВАЛИЛИ: Рішення №  2465-46/ VII   додається. 
Результат голосування: «за»-  Бугай А.В., Василик С.М.,  Гасюк Т.М.,  Дишко Н.В., 
Іващенко А.А., Іосипова Н.С., Качан І.М.,  Лишин О.В., Лозицький І.П., Мойса В.В., Мудраченко 
В.М., Назаренко Л.І., Осипюк С.В.,  Потурайко В.О., Рященко С.А., Терехова І.А., Турівний Г.В., 
Шкаран Є.В., Шемшур З.І., Безена В.Д. Розбицька С.В., «проти»-0, «утрималися»- Бідулько Т.В., 
«не голосували»- Дроворуб І.В., Поденежна Л.Ю.. Рішення прийнято. 

 Голова пленарного засідання дякує депутатам за роботу  і оголошує 46  сесію 
сьомого скликання  закритою.         
 

 
 
Голова пленарного засідання                                                  Л.Назаренко 

 

  
Секретар пленарного засідання                                               С.Розбицька 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


