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                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  16 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 16 сесії присутні: начальник фінансового відділу 
селищної ради Приходько Л.О., начальник відділу-головний архітектор 

відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради Костяннікова С.І., начальник відділу 

комунальної власності та правового забезпечення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради  Акастьолова Л.П., начальник фінансово- 

економічного відділу- головний бухгалтер виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради   Корж О.В., начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Качан І.М., начальник 
відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради Шинкаренко С.В., начальник 
Відділу культури, туризму та спорту  виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Ісаєва Г.Г., головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради Ільїна Р.І., головний бухгалтер 

Комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико – санітарної допомоги» Дзюба А.С., директор Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня» Лейченко С.А. 

 



Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 16 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко Л.І. 
секретарем пленарного засідання) 

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

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  16 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 16 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 16 сесії селищної ради, а саме: 

- Про приймання майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

- Про внесення змін до  рішення сесії селищної ради від 16.12.2020р. №90-

3/VIII « Про погодження фінансового плану  Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня»  на   2021 рік. 

- Про преміювання селищного голови. 
- Про членство у Всеукраїнській асоціації громад. 

- Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва. 

- Про внесення змін у договір оренди землі №030 від 22.11.2012р. 
(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних 
питань до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» -19,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 
«не голосували»- 0. 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 

року № 91-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки  
комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на  2021 рік». 



2. Про погодження фінансового плану  Комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на  2022 рік. 

3. Про  затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» на 2022 рік». 
Доповідає: головний бухгалтер КНП «Софіївський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Дзюба А.С.. 

4. Про затвердження Переліку та вартості платних послуг Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради 
Криворізького району Дніпропетровської області на   2022 рік. 

5. Про погодження проекту фінансового плану  Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня»  на   2022 рік. 

6. Про внесення змін до  рішення сесії селищної ради від 16.12.2020р. 
№90-3/VIII « Про погодження фінансового плану  Комунального підприємства 
«Софіївська центральна лікарня»  на   2021 рік. 

Доповідає: директор Комунального підприємства «Софіївська центральна 
лікарня» Лейченко С.А. 

7. Про преміювання селищного голови. 
Доповідає: начальник фінансово- економічного відділу- головний бухгалтер 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Корж О.В. 

8. Про деякі питання відшкодування витрат, пов’язаних із наданням 
телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян Софіївської 
селищної територіальної громади. 

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

9. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-

3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади 
на 2021 рік».   

Доповідає: начальник Фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Приходько Л.О. 

10. Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ». 



11. Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ». 

12. Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади. 

13. Про оренду майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

14. Про приймання майна до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 

15. Про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади. 
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Акастьолова 
Л.П. 

16. Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки в Софіївській селищній раді на 2021-2025 

роки. 

17. Про членство у Всеукраїнській асоціації громад. 

Доповідає: селищний голова Сегедій П.Ю. 

18. Про затвердження Програми Відкритого онлайн фестивалю-конкурсу 
обрядових композицій «Різдвяна зірка» в умовах карантину на 2021-2022 роки. 

19. Про внесення змін до Положення про Відкритий онлайн фестиваль-

конкурс обрядових композицій «Різдвяна зірка» в умовах карантину. 

Доповідає: начальник Відділу культури, туризму та спорту  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Ісаєва Г.Г. 

20. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 
відходами на 2022-2026 роки. 

Доповідає: начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та 
благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Костяннікова С.І. 

21. Про затвердження проектів переможців Бюджету участі на 2022 рік та 
їх фінансування. 



Доповідає: начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Шинкаренко С.В. 

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

 23. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. 

24. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельних ділянок (поділ земельної ділянки) для подальшої 
передачі в оренду. 

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

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

28. Про надання дозволу на виготовлення проєкту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. 

29. Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачу її у власність. 

30. Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

31. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок членам селянського фермерського господарства 
„КАРАТ” з подальшою передачею у власність для ведення фермерського 
господарства. 

32. Про припинення договору оренди землі. 



33. Про укладення договору оренди землі. 

34. Про передачу земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства у власність. 

35. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва. 

36. Про внесення змін у рішення сесії від 26.08.2021№1043-12/VIII. 

Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ільїна Р.І. 

37. Різне. 

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

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 
2020 року № 91-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки  
комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на  2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Дзюба А.С. – головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико – 

санітарної допомоги», яка повідомила про те, що з метою забезпечення 
стабільності роботи комунального некомерційного підприємства, 
провадження медичної практики та надання якісної первинної медичної 
допомоги населенню Софіївської територіальної громади в умовах реалізації 
медичної реформи, враховуючи подання директора комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Березнія К.І.  та висновки і рекомендації постійної 
комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
селищна рада вирішила внести зміни до рішення селищної ради від 28 жовтня 
2021 року № 1121-15/VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 
16 грудня 2020 року № 91-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр 



первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік», а саме викласти в новій 
редакції: 

 

1) Перелік заходів до Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на 2021 рік згідно з додатком; 

 

2) Пункт 9 Паспорту Програми:  

 «Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного,  
місцевих  бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України – 2870,00 тис.грн.». 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Лимарь Н.О. –  голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 

С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1223-16/VIIІ додається. 

2.СЛУХАЛИ: Про погодження фінансового плану  Комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на  2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Дзюба А.С., яка повідомила про те, що з метою провадження 
медичної практики та надання якісної первинної медичної допомоги 
населенню Софіївської територіальної громади в умовах реалізації медичної 
реформи, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної 
ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного  
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада 
вирішила погодити фінансовий план Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
2022 рік. 

Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік 
покласти на директора Комунального некомерційного підприємства 

«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Березнія К.І. 



Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. Ознайомила з проєктом 
рішення та додатками до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1224-16/VIIІ додається. 

3.СЛУХАЛИ: Про  затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико – санітарної допомоги» на 2022 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Дзюба А.С., яка повідомила про те, що з метою забезпечення 
стабільності роботи комунального некомерційного підприємства, 
провадження медичної практики та надання якісної первинної медичної 
допомоги населенню Софіївської територіальної громади в умовах реалізації 
медичної реформи, враховуючи подання директора комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Березнія К.І.  та висновки і рекомендації постійної 
комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
селищна рада вирішила затвердити Програму фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Софіївський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 2022 рік» та затвердити Порядок виділення 
та використання коштів селищного бюджету у формі фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства. Ознайомила з проєктом рішення 
та додатками до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З.,   Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- Рященко С.А.., «не голосували» -немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1225-16/VIIІ додається. 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку та вартості платних послуг 
Комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області на   2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Лейченко С.А.- директор КП «Софіївська центральна 
лікарня», яка повідомила про те, що з метою провадження медичної практики 
та надання якісної вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню 
Софіївської територіальної громади в умовах реалізації медичної реформи, 
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестиції та міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила 
затвердити Перелік та вартість платних послуг КП «Софіївська центральна 
лікарня на 2022 рік, згідно прейскуранту. Ознайомила з проєктом рішення та 
додатками до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 

пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1226-16/VIIІ додається. 

5.СЛУХАЛИ: Про погодження проекту фінансового плану  Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня»  на   2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Лейченко С.А., яка повідомила про те, що з метою 
провадження медичної практики та надання якісної вторинної спеціалізованої 
медичної допомоги населенню Софіївської територіальної громади в умовах 
реалізації медичної реформи, враховуючи висновки та рекомендації постійної 
комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестиції та міжнародного співробітництва, селищна 
рада вирішила погодити проект фінансового плану КП «Софіївська 
центральна лікарня на 2022 рік, згідно додатку. Ознайомила з проєктом 
рішення та додатком до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1227-16/VIIІ додається. 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  рішення сесії селищної ради від 
16.12.2020р. №90-3/VIII « Про погодження фінансового плану  Комунального 
підприємства «Софіївська центральна лікарня»  на   2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Лейченко С.А., яка повідомила про те, що з метою 
провадження медичної практики та надання якісної вторинної спеціалізованої 
медичної допомоги населенню Софіївської територіальної громади в умовах 
реалізації медичної реформи, враховуючи висновки та рекомендації постійної 
комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестиції та міжнародного співробітництва, селищна 
рада вирішила погодити зміни до фінансового плану КП «Софіївська 
центральна лікарня на 2021 рік, згідно додатку. Ознайомила з проєктом 
рішення та додатком до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1228-16/VIIІ додається. 

7.СЛУХАЛИ: Про преміювання селищного голови. 
ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.- начальник фінансово- економічного відділу- 

головний бухгалтер Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись Конституцією України, законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів», з метою заохочення, за ініціативність, високопродуктивну працю, 
добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань, селищна рада 
вирішила преміювати Сегедія Петра Юрійовича, селищного голову,  з нагоди 
відзначення Дня місцевого самоврядування. 



Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує депутатам Софіївської 
селищної ради, за результатами роботи селищного голови у 2021 році, 
преміювати селищного голову Сегедія П.Ю. не у розмірі посадового окладу, а 
у розмірі середньомісячної заробітної плати з нагоди відзначення Дня 
місцевого самоврядування. Розглянути дане питання на пленарному засіданні 
ради і взяти рекомендації комісії за основу.  
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- Левченко С.С.,  ., «не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1229-16/VIIІ додається. 

8.СЛУХАЛИ: Про деякі питання відшкодування витрат, пов’язаних із 
наданням телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян 
Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про 
охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії», «Про електронні комунікації» ст.91 Бюджетного кодексу України, з 
метою  забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист окремих 
категорій громадян, відшкодування витрат за надання послуг зв’язку, селищна 
рада вирішила затвердити Програму з відшкодування витрат, пов’язаних із 
наданням телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян 
Софіївської селищної територіальної громади на 2022- 2025 роки (додається). 

Затвердити Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із наданням 
телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян Софіївської 
селищної територіальної громади (додається). Ознайомила з проєктом 
рішення та додатками до нього. 
Рішення набере чинності з 01 січня 2022 року. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  



Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, повідомив про 
те, що  дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти 
проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1230-16/VIIІ додається. 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 
№114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), 
враховуючи рішення Криворізької районної ради від 03 листопада 2021 рік № 
64-4/VIII, рішення Девладівської сільської ради від 20 жовтня 2021 року № 
944-13/VIII, висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила:  

1. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради:  
           від 03 листопада 2021 року № 156 «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 16 грудня 2020 року №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

           від 26 листопада 2021 року № 167 «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 16 грудня 2020 року №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік». Ознайомила з 
проєктом рішення та додатками до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
 Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1231-16/VIIІ додається. 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 

яка повідомила про те, що керуючись Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, 

селищна рада вирішила: 
 

1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"СОФІЇВСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
38499703), з урахуванням скороченого  найменування КЗ «СОФІЇВСЬКИЙ 
ТРУДОВИЙ АРХІВ» на Софіївський трудовий архів Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області, скорочене найменування – Софіївський 
трудовий архів. 

2. Змінити місцезнаходження Софіївського трудового архіву Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області на: Україна, 53100, вулиця 
Незалежності, будинок 87, селище міського типу Софіївка, Криворізький 
район, Дніпропетровська область. 

3. Затвердити Статут Софіївського трудового архіву Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області у новій редакції (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Попришко М.І.- голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, який повідомив про те, що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  
розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкт 
рішення за основу.  
У обговоренні даного питання взяла участь депутат селищної ради Лимарь 
Н.О. та голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту Попришко М.І. На їхні запитання 
давали відповіді Акастьолова Л.П. та Сегедій П.Ю. 
 Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1232-16/VIIІ додається. 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», селищна рада вирішила: 
1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
25789098), з урахуванням скороченого  найменування КЗ «ЦНСП» ССР на 
Софіївський центр надання соціальних послуг Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області, скорочене найменування – Софіївський ЦНСП. 

2. Змінити місцезнаходження Софіївського центру надання 
соціальних послуг Софіївської селищної ради Дніпропетровської області на: 
Україна, 53100, вулиця Карпенка, будинок 1, корпус 3,  селище міського типу 
Софіївка,  Киворізький район, Дніпропетровська область. 

3. Затвердити Статут Софіївського центру надання соціальних 
послуг Софіївської селищної ради Дніпропетровської області у новій редакції 
(додається). 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Попришко М.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
 Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1233-16/VIIІ додається. 

12.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна з державної до 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 



об’єктів права державної та комунальної власності», селищна рада вирішила 
надати згоду на безоплатну передачу з державної власності до комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади майна: 

- нежитлової будівлі загальною площею 2011,6 кв.м.  та гаражів для 
автомобілів загальною площею 251,8 кв.м., що знаходяться за адресою: вулиця 
Незалежності (вулиця Жовтнева), будинок 58, селище міського типу Софіївка, 
Криворізький (Софіївський) район, Дніпропетровська область. 

- нежитлової будівлі загальною площею 1078,2 кв.м.  та гаражу площею 
167,0 кв.м., що знаходяться за адресою: вулиця Шкільна (бульвар Шевченка), 

будинок 7, селище міського типу Софіївка, Криворізький (Софіївський) район, 
Дніпропетровська область. Ознайомила з проєктом рішення та додатками до 
нього. 
Бондаренко А.М.- голова постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, який 
повідомив про те, що дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. 
Комісія рекомендує  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та 
взяти проєкт рішення за основу.  
 Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1234-16/VIIІ додається. 

13.СЛУХАЛИ: Про оренду майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  Цивільним 
кодексом України, Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 
№ 483, рішенням Софіївської селищної ради від 19.08.2020 № 3461-64/VII 

«Про затвердження Положення про оренду майна Софіївської селищної 
територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна», селищна рада вирішила: 

1. Виключити з Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади що підлягають передачі в 
оренду на  аукціоні, об’єкт оренди –  нежитлові приміщення (47, 48, 49, 50, 
51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IV, V, 93, 94, 111, 112, 

114, 116, 123, 124, 125,145) та ½ нежитлових допоміжних приміщень (89, 96, 
97, 101, 102, 105, 119, 121, 122, 137, VІ, VІІ) (надалі-нежитлові приміщення) 



загальною площею 764,85 кв.м (в тому числі 626,6 кв.м основні, 138,25 кв.м 
допоміжні) в будівлі за адресою: вулиця Карпенка, 1, смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області, що обліковуються на балансі 
Комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області. 

2. Внести зміни до рішення № 3461-64/ VII від 19.08.2020 «Про 
затвердження Положення про оренду майна Софіївської селищної  
територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна» виклавши додаток 2 в новій редакції (додаток 1). 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Бондаренко А.М., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
 Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1235-16/VIIІ додається. 

14.СЛУХАЛИ: Про приймання майна до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись ст. 
ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
враховуючи рішення Дніпропетровської обласної ради від 05.11.2021 № 140-

8/VIII «Про деякі питання управління майном, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області» 
та розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
від 20.08.2021 № Р-720/0/3-21 «Про розподіл ноутбуків для педагогічних 
працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для 
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного навчання та обсяги 
міжбюджетних трансфертів, які передаються з місцевого бюджету обласному 
бюджету», селищна рада вирішила прийняти зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області з 
субрахунку департаменту освіти і науки  Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади на баланс Вишневої гімназії  Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області  ноутбуки для педагогічних працівників в 
кількості 4 штуки та на баланс Комунального закладу «Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради  



Софіївського району Дніпропетровської області ноутбуки для педагогічних 
працівників в кількості 6 штук. Ознайомила з проєктом рішення. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1236-16/VIIІ додається. 

15.СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення 
Девладівської сільської ради від 20.10.2021 № 955-13/VIІI «Про надання згоди 
на передачу майна до комунальної власності Девладівської територіальної 
громади», селищна рада вирішила: 

1. Передати з комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади з балансу Комунального некомерційного 
підприємства  «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» до 
комунальної власності Девладівської сільської територіальної громади майно 
загальною вартістю 9371,00 грн згідно додатку 1. 

2. Передати з комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади з балансу Комунального некомерційного 
підприємства  «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» до 
комунальної власності Девладівської сільської територіальної громади 
автомобіль ТК-V-20214 МД АЕ5315НС (інвентарний номер 10510005) 
вартістю 91625,00 грн (залишкова вартість 14039,24 грн). 

3. Внести зміни до рішення Софіївської селищної ради від 26.08.2021 № 
1004-12/VIІI «Про передачу майна комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади» виклавши додаток 1 в новій редакції згідно 
додатку 2 до цього рішення. 

4. Передати з балансу Відділу культури, туризму, молоді та спорту 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради на баланс Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради нежитлову будівлю загальною площею 

193,4 кв.м  за адресою: вулиця Незалежності, 85, смт Софіївка Криворізького 
району Дніпропетровської області, вартістю 31800,00 грн (залишкова вартість 
0,00 грн). 



5.  Зазначене у пункті 1 цього рішення майно передається за умови 
прийняття Девладівською сільською радою відповідного рішення згідно із 
законодавством України. Ознайомила з проєктом рішення та додатками до 
нього. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1237-16/VIIІ додається. 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки в Софіївській селищній раді на 2021-2025 

роки. 
ВИСТУПИЛИ: Сегедій П.Ю.- селищний голова., який повідомив про те, що 
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Кодексом цивільного захисту України, рішенням обласної ради від 
26.02.2021р. №27-4/VIII «Про Регіональну цільову програму захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 
2021-2025 роки» селищна рада вирішила затвердити Цільової програми 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в Софіївській 
селищній раді на 2021-2025 роки. Ознайомив з проєктом рішення та додатками 
до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Депутат Рудніцький О.З. поцікавився: куди йдуть кошти від штрафів,  які були 
накладені на організації, установи та підприємства державним пожежно- 

рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області?  На його запитання дав відповідь селищний голова 
Сегедій П.Ю. 
Депутат Кравченко В.І. запропонував, щоб спеціалістами Виконкому 
селищної ради були підготовлені листи у відповідні державні інстанції і 
кошти, які надійшли від штрафів залишалися у місцевому бюджеті. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 



Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1238-16/VIIІ додається. 

17.СЛУХАЛИ: Про членство у Всеукраїнській асоціації громад. 

ВИСТУПИЛИ: Сегедій П.Ю.- селищний голова., який повідомив про те, що 
враховуючи, що Софіївська селищна рада є членом Всеукраїнської асоціації 
громад за правонаступництвом (на підставі ч. 9 пункту 6-1 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»), селищна рада вирішила доручити представляти 
інтереси Софіївської селищної ради у Всеукраїнській асоціації громад 
селищному голові СЕГЕДІЮ Петру Юрійовичу  та секретарю селищної ради 
НАЗАРЕНКО Людмилі Іванівні. 

Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2022 рік кошти на 
сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0,50 грн. на одного жителя 
територіальної громади. Ознайомив з проєктом рішення. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1239-16/VIIІ додається. 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Відкритого онлайн фестивалю-

конкурсу обрядових композицій «Різдвяна зірка» в умовах карантину на 2021-

2022 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури, туризму та спорту 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про театри і театральну справу», «Про народні художні 
промисли», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про туризм» селищна 
рада вирішила затвердити Програму Відкритого онлайн фестивалю-конкурсу 
обрядових композицій «Різдвяна зірка» в умовах карантину на 2022 рік. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 



Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, повідомив про 
те, що  дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти 
проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Стапанюк В.І.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1240-16/VIIІ додається. 

19.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Відкритий онлайн 
фестиваль-конкурс обрядових композицій «Різдвяна зірка» в умовах 
карантину. 
ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г., яка повідомила про те, що  з метою розвитку 
мистецтва, збереження та примноження народних звичаїв, свят, традицій, 
обміну творчими досягненнями,  селищна  рада вирішила внести зміни до 

Положення про Відкритий онлайн фестиваль-конкурс обрядових композицій 
«Різдвяна зірка» в умовах карантину. Ознайомила з проєктом рішення та 
додатком до нього. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, повідомив про 
те, що  дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Комісія 
рекомендує  розглянути дане питання на пленарному засіданні ради та взяти 
проєкт рішення за основу.  
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Степанюк В.І.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1241-16/VIIІ додається. 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поводження з твердими 
побутовими відходами на 2022-2026 роки. 



ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 
4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з 
твердими побутовими відходами”, з метою підвищення ресурсозбереження, 
зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище 
і здоров’я людей на території Софіївської селищної територіальної громади 

селищна рада вирішила: 

1. Затвердити звіт про виконання Програми поводження з твердими 
побутовими відходами до 2022 року взяти до відома згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами 
на 2022-2026 роки, що додається.  

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 

Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
В обговоренні даного питання взяли участь депутати Василик С.М. та 
Рудніцький О.З. На їхні запитання відповідали селищний голова Сегедій П.Ю. 
та Костяннікова С.І. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1242-16/VIIІ додається. 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів переможців Бюджету участі на 
2022 рік та їх фінансування. 
ВИСТУПИЛИ: Шинкаренко С.В.- начальник відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що  з метою розвитку 
демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу 
між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського 
простору, вирішення соціально значущих питань, активізації населення 
Софіївської територіальної громади щодо участі у бюджетному процесі, 
керуючись статтями 3, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетним кодексом селищна рада вирішила: 

1. Затвердити проекти переможці Бюджету участі на 2022 рік наступні 
проекти: 

Великі проєкти: 
1. Актова зала КЗ «Новоюлівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»  
Автор: Олійник Ліна       
Населений пункт: с. Новоюлівка 
Бюджет: 200 000,00 грн. 



Голосів: 240  
Середні проєкти: 

1.  Енергозберігаючі вікна задля здоров'я та комфорту дітей 
Автор: Мануйленко Світлана 
Населений пункт: с. Миколаївка 
Бюджет: 100 000,00 грн. 
Голосів: 250 
2.  Розважайки 
Автор: Гасюк Тетяна 
Населений пункт: смт Софіївка 
Бюджет: 98 404,00 грн. 
Голосів: 256 

Малі проєкти: 
1. Студія звукозапису для всіх №1 
Автор: Нечепоренко Катерина 
Населений пункт: смт Софіївка 
Бюджет: 50 000,00 грн. 
Голосів: 34 
2.  Студія звукозапису для всіх №2 
Автор: Бучма Віталій 
Населений пункт: смт Софіївка 
Бюджет: 50 000,00 грн.     
Голосів: 34 
 Необхідно передбачити кошти на фінансування проєктів наведених у пункті 
1 даного рішення у селищному бюджеті на 2022 рік 498 404,00 тис. грн. 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Лимарь Н.О., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу.  
В обговоренні даного питання взяли участь депутати Поденежна Л.Ю., 
Назаренко В.А., Рященко С.А. 
Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити 
проєкт рішення в цілому та прийняти рішення з даного питання в 
запропонованій у проєкті редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., 
Василик С.М.,  Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко 
С.С., Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,   Плескач Л.Г.,  Попришко М.І., Рудніцький О.З., 
Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- Назаренко 
В.А., Поденежна Л.Ю., «не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1243-16/VIIІ додається. 

Депутат Василик С.М.  заявив про виникнення в нього конфлікту інтересів при 
розгляді питання «Про затвердження технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу 
її у власність» порядку денного пленарного засідання 16 сесії. 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із  землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що в 



селищну раду надійшли заяви від гр. Василика О.М., Ковальчука Г.В., Ковтуна 
Ю.В., Кульпанової Г.Д., Кумпан Г.Й., Соколова О.В., Суконченко Н.П., Ткача 
А.І., Усатенка І.В., Шейко Н.П., Ялового В.А. з проханням затвердити їм 
технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі та передачу її у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І. -голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва та архітектури, який повідомив про те, що дане питання 
розглядалося на засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане 
питання на пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Василик С.М.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1244-16/VIIІ, 1245-16/VIIІ, 
1246-16/VIIІ, 1247-16/VIIІ, 1248-16/VIIІ, 1249-16/VIIІ, 1250-16/VIIІ, 1251-

16/VIIІ, 1252-16/VIIІ, 1253-16/VIIІ, 1254-16/VIIІ додаються. 

 Депутат Василик С.М.  заявив про виникнення в нього конфлікту інтересів 
при розгляді питання «Про затвердження проекту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для подальшої передачі у власність» порядку денного 
пленарного засідання 16 сесії. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Вішнівецької Ю.І., Ващенка І.О., Волощенко Д.Д., 
Лященка І.І., Мандзюк В.М., Маркіна С.В., Медведєвої Л.В., Мостового В.П., 
Харченко С.О. та Корольчук В.П., Хорошуна О.О., Ялового В.А. з проханням 
затвердити їм проєкти проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 



в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,    
Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат Н.П., 
Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Василик С.М.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1255-16/VIIІ, 1256-16/VIIІ, 
1257-16/VIIІ, 1258-16/VIIІ, 1259-16/VIIІ, 1260-16/VIIІ, 1261-16/VIIІ, 1262-

16/VIIІ, 1263-16/VIIІ, 1264-16/VIIІ, 1265-16/VIIІ додаються. 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Белайц В.В., Белайца Е.О., Белайца М.Е., Бугай О.І., 
Запорожець Л.М., Кирноса І.І., Мандзюк В.М., Орєхова В.С., Сизова А.М. з 
проханням затвердити їм проєкти  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№  1266-16/VIIІ, 1267-16/VIIІ, 
1268-16/VIIІ, 1269-16/VIIІ, 1270-16/VIIІ, 1271-16/VIIІ, 1272-16/VIIІ, 1273-

16/VIIІ, 1274-16/VIIІ додаються. 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (поділ земельної ділянки) для 
подальшої передачі в оренду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Меркулова В.І. з проханням затвердити ТОВ 
«ЕКОКРАЙ» технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок (поділ земельної ділянки) для подальшої 
передачі в оренду. Ознайомила з проєктом рішення.  



Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1275-16/VIIІ  додається. 
26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшли заяви від гр. Деруги Н.В., Кочергана В.В., Буцнєва В.О., Мошуль 
Л.І., Лисенка В.Я., Чирви Ф.Л. з проханням надати їм дозвіл на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
жилого будинку, господарських будівель та споруд для подальшої передачі у 
власність. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1276-16/VIIІ  додається. 
 Депутати Василик С.М. та Рященко С.А.  заявили про виникнення у них 

конфлікту інтересів при розгляді питання «Про надання дозволу на 
виготовлення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства та передачу її у власність» 

порядку денного пленарного засідання 16 сесії. 



27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Жукової М.М., Лещенка В.В., Стасюк О.І., Рященка 
В.М., Рященка М.В., Тарасенко Т.В., Дейнеко С.М., Ковальчука Г.В., Сухини 
А.П., Махновець Ю.О., Прокопович Л.І., Мілова В.О., Кудінова І.С., 
Чичканенко Т.А., Василика О.М., Мошуль Л.І., Хижового О.П.,  Хижової 
Н.М., Байчук С.А., Байчук О.М., Кочергана В.М., Кухлевської О.І., 
КУльпанової Г.Д. з проханням надати їм дозвіл на виготовлення  проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства та передачу її у власність. Ознайомила з проєктом 
рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В.,  Бугайчук Р.Я.,    Заскока О.Л., 
Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат Н.П., Назаренко 
Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький 
О.З., Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Бондаренко А.М., Василик С.М., Рященко С.А.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1277-16/VIIІ  додається. 
28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту  землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Заводюка О.С., Мандзюка М.Т. з проханням надати їм 
дозвіл на виготовлення проєкту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Заскока О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., 
Майстат Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 



Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№  1278-16/VIIІ, 1279-16/VIIІ, 
1280-16/VIIІ додаються. 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Губи Ю.І., Толкушкіної С.І., Машталер С.П. з 
проханням надати їм дозвіл на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачу її у власність. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 
М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -Заскока О.Л., Степанюк В.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1281-16/VIIІ, 1282-16/VIIІ, 
1283-16/VIIІ додаються. 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Самошкіної Л.Д. з проханням надати їй дозвіл на 
виготовлення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
подальшої оренди. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В.,  Бугайчук Р.Я.,   Василик С.М..,  
Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат Н.П., Назаренко 
Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький 



О.З., Рященко С.А.,   Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- Бондаренко А.М., «не 
голосували» -Заскока О.Л., Степанюк В.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1284-16/VIIІ  додається. 
31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок членам селянського фермерського 
господарства „КАРАТ” з подальшою передачею у власність для ведення 
фермерського господарства. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшло клопотання від засновника та голови ФГ»КАРАТ» гр. Кошеленка 
В.І. з проханням надати йому дозвіл дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам селянського 
фермерського господарства „КАРАТ” з подальшою передачею у власність для 
ведення фермерського господарства. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 
М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» -Заскока О.Л., Степанюк В.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1285-16/VIIІ  додається. 
32. СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди землі. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Каліна С.М., Мандзюка М.Т. з проханням про 
дострокове припинення дії договору оренди землі. Ознайомила з проєктами 
рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 



М.І., Рудніцький О.З., Степанюк В.І., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Заскока О.Л. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1286-16/VIIІ, 1287-16/VIIІ 
додаються. 

33. СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Гужви Л.Г., Меркулова В.І.- директора ТОВ 
«ЕКОКРАЙ», та директора ТОВ « ІЛОН МАРС-ЕЛІОС» з проханням укласти 
договір оренди землі. Ознайомила з проєктами рішень. 

Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкти рішень за основу. 

Після обговорення голова пленарного засідання вніс пропозицію 
схвалити проєкти рішень в цілому та прийняти рішення з даного питання 
в запропонованій у проєктах редакції. Питання ставиться  на 
голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 
М.І., Рудніцький О.З., Степанюк В.І., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Заскока О.Л. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1288-16/VIIІ, 1289-16/VIIІ,  
1290-16/VIIІ додаються. 

34. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства у власність. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Оскаленка В.В., Оскаленко Ю.В., Оскаленка А.В., 
Оскаленко С.Л. з проханням передати їм земельну ділянки для ведення 
фермерського господарства у власність. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 
М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., Заскока О.Л., Степанюк В.І.. 
проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1291-16/VIIІ  додається. 



35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення в оренду 
для ведення садівництва. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Прудича М.І. з проханням надати йому дозвіл на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення в оренду для ведення садівництва. Ознайомила 
з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Лимарь Н.О.,  Левченко С.С., Майстат 
Н.П., Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко 
М.І., Рудніцький О.З., Степанюк В.І., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» -Заскока О.Л. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1292-16/VIIІ  додається. 
36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії від 26.08.2021№1043-

12/VIII. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Донченко Л.В. з проханням внести зміни у рішення сесії 
від 26.08.2021№1043-12/VIII. Ознайомила з проєктом рішення.  
Кравченко В.І., який повідомив про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні комісії. Комісія пропонує сесії розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради та взяти проєкт рішення за основу. 
Голова пленарного засідання вніс пропозицію схвалити проєкт рішення в 
цілому та прийняти рішення з даного питання в запропонованій у проєкті 
редакції. Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов В.В., Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я.,   
Василик С.М.., Зубко В.В., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., Назаренко 
Л.І.,  Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький 
О.З., Степанюк В.І., Рященко С.А., Ященко Т.В., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -Заскока О.Л., Лимарь Н.О. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1293-16/VIIІ  додається. 
Різне. 

Депутат Ащаулов В.В. повідомив про те, що до нього звернулися жителі 
громади, які занепокоєні подальшою долею дитячого відділення КП 



«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради. Зачитав 
звернення жителів (близько 100 підписів) до Софіївської селищної ради щодо 
недопущення закриття дитячого відділення. Директор КП «Софіївська 
центральна лікарня» Лейченко С.А. підтвердила той факт, що НСЗ України 
дійсно у 2022 році не буде фінансувати згадане відділення. Відділення не 
забезпечене лікарями. Повідомила про шляхи вирішення даного питання. В 
оговоренні даного питання взяли участь депутати Кравченко В.І., Рященко 
С.А., Майстат Н.П., Назаренко В.А., Степанюк В.І., Попришко М.І., 
Поденежна Л.Ю. 

Депутати погоджуються з тим, що дитяче відділенні КП «Софіївська 
центральна лікарня» необхідно зберегти, щоб діти громади могли отримувати 
медичну допомогу. Керівнику КП Лейченко С.А. докласти зусиль, щоб 
усунути деякі недоліки в організації надання медичної допомоги дітям. 

Попришко М.І. надав інформацію щодо повторного винесення деяких 
питань порядку денного на наступне чергове засідання сесій. 

На запитання депутатів щодо взяття участі в голосуванні селищного 
голови на пленарних засіданнях ради Акастьолова Л.П. проінформувала 
депутатів про застосування ст.59 та ст.59' ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні». В обговоренні питання взяли участь депутати Рященко С.А. та 
Попришко М.І. Було вирішено підготувати та направити листа до Міністерства 
юстиції України для отримання роз’яснення даного питання. 

Депутат Василик С.М. поцікавився у селищного голови: яка подальша 
доля автовокзалу в смт Софіївка? 

Селищний голова Сегедій П.Ю. повідомив про те, що він неодноразово 
спілкувався по телефону з керівництвом ПАТ «ДОПАС» щодо відновлення 
роботи автовокзалу. Надавав свої пропозиції щодо організації роботи закладу. 
Керівництво ПАТ «ДОПАС» наполягає на тому, що утримувати їм даний 
заклад фінансово невигідно, але пообіцяв розглянути надані селищним 
головою пропозиції щодо відновлення роботи автовокзалу. 

Кравченко В.А. звернувся до селищного голови з пропозицією: доручити 

спеціалістам Виконкому селищної ради  підготувати звернення до ПАТ 
«ДОПАС». Затвердити його на черговій сесії та направити за призначенням. 
Кравченко В.І. повідомив про те, як він одного дня (ввечері) був свідком 
неприємного запаху в повітрі. Запах був хімічного характеру і йшов від 
виробничих приміщень ТОВ «САНОЙЛТРЕЙД». Звернувся до депутатів та 
селищного голови з пропозицією щодо вивчення даного питання і зобов’язати 
ТОВ «САНОЙЛТРЕЙД» провести певні заходи з усунення викидів у повітря 
забруднюючих речовин хімічного характеру. Підготувати листи у екологічну 
інспекцію та інші служби щодо вивчення даного питання і притягнення ТОВ 
«САНОЙЛТРЕЙД» до відповідальності. 

В обговоренні даного питання взяли участь селищний голова Сегедій 
П.Ю. та депутати Попришко М.І., Майстат Н.П. 



Депутат Попришко М.І. висловив своє занепокоєння відсутністю 

поштового відділення в с. Любимівка. Листоноші немає і більша частина 
пенсіонерів не має змоги отримати пенсію. Літні люди (кому дозволяє 
здоров’я) змушені їхати в Софіївку, щоб отримати пенсію. На звернення 
депутата дав відповідь селищний голова Сегедій П.Ю. 
 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 
 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 16 сесії селищної ради 
розглянуто. 16 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 16 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 16 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

16 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   

 

 

 


