
 
 

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                  30 жовтня 2018 року 
 
Головує: Сегедій П.Ю. – Софіївський селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І. – секретар селищної ради (виконкому) 
ПРИСУТНІ члени виконкому:  Масько А.О., Акастьолова Л.П.,  Демченко 
Т.В.,  Ільїна Р.І., Корецький П.І., Корж О.В.,  Рудніцький О.З., Семеряга В.Г. 
ВІДСУТНІ:   Федоряка Д.В.,  Джерелейко В.О.,  Ніщік І.М., Тиркба Р.О., 
Климчук Р.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про приватизацію житлового будинку. 

(Інформує: Акастьолова Л.П.) 
2. Про надання допомоги на лікування жителям громади. 
3. Про надання дозволу на відчуження частки нерухомого майна, що  

належить недієздатній особі. 
(Інформує: Качан І.М.) 

4. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
опалювання та теплову енергію для ТОВ «Теплотрансзбут» 

5. Про взяття на квартирний облік. 
(Інформує: Масько А.О.) 

6. Про надання дозволу на земляні роботи для проведення водопроводу до 
житлового будинку №22 по вулиці Чкалова в смт Софіївка. 

7. Про надання дозволу на проведення робіт з санітарної обрізки дерев біля 
будівлі кафе «Берізка» Софіївської райспоживспілки. 

(Інформує: Костяннікова С.І.) 



РІЗНЕ. 
 
1.СЛУХАЛИ: Про приватизацію житлового будинку. 
Акастьолова Л.П. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від 
гр. Костенко Л.В. з проханням передати їй в приватну спільну власність 
будинок, який вона займає із своїми дітьми на умовах договору найму житла 
від 01.08.2017р. №б/н. Згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» її сім’я має право на безоплатну приватизацію 
житла. Лілія Василівна просить визнати її уповноваженим власником житла.  
Акастьолова Л.П. ознайомила з проектом рішення. Селищний голова ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 95 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на лікування жителям громади. 
Качан І.М. повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від гр. 
Горба Г.І., Фіци О.О., Добровольського М.Д. та Омельченка І.М. з проханням 
надати їм матеріальну допомогу на лікування. До заяв надано копії 
необхідних документів. Комісія розглянула подані документи та вирішила 
надати на лікування гр.Горбу Г.І., Фіці О.О., Добровольському М.Д по 3 тис. 
грн., а Омельченку І.М.- 1.5 тис. грн. Ознайомила з проектом рішення. 
Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 96 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
3.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на відчуження частки нерухомого майна, 
що належить недієздатній особі. 
Качан І.М. повідомила про те, що в селищну раду надійшли заяви від 
гр.Чувпило Н.Г. з проханням надати їй дозвіл  на відчуження частки 
нерухомого майна, що належить недієздатній особі Лисич О.Г., яка є сестрою 
гр. Чувпило Н.Г. Ніна Григорівна – опікун недієздатної Лисич О.Г. До заяви 
гр. Чувпило Н.Г. надала копії необхідних документів. 
 Ознайомила з проектом рішення. Селищний голова ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 97 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 



опалювання та теплову енергію для ТОВ «Теплотрансзбут» 
Масько А.О. повідомив про те, що в селищну раду надійшло звернення та 
копії необхідних документів від адміністрації ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» з 
проханням встановити тариф на послуги з централізованого 
опалювання та теплову енергію для ТОВ «Теплотрансзбут». Надано 
калькуляцію, пояснювальну записку та інші документи, які підтверджують 
необхідність підняття тарифу. Ознайомив з проектом рішення. Селищний 
голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 98 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
5.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік. 
Масько А.О. повідомив про те, що начальник служби у справах дітей 
Софіївської районної державної адміністрації Л. Попришко надала в селищну 
раду  заяву та копії необхідних документів для взяття на квартирну чергу 
дітей – сиріт: Слинявську А.Г. та Слинявського А.П. Діти зараз проживають з 
опікуном в м. Марганець, але згідно чинного законодавства вони мають 
право бути взяті на квартирний облік селищної ради. Аліна та Артем 
народилися та жили, до смерті матері, в с. Любимівка Софіївської селищної 
ради. Ознайомив з проектом рішення. Селищний голова ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 99 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на земляні роботи для проведення 
водопроводу до житлового будинку №22 по вулиці Чкалова в смт Софіївка. 
Костяннікова С.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від 
гр. Прядко В.А. з проханням надати їй дозвіл на земляні роботи для 
проведення водопроводу до житлового будинку №22 по вулиці Чкалова в смт 
Софіївка. Ознайомила з проектом рішення. Селищний голова ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 100 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з санітарної обрізки 
дерев біля будівлі кафе «Берізка» Софіївської райспоживспілки. 
Костяннікова С.І. повідомила про те, що в селищну раду надійшла заява від 
голови правління РСС Зигала В.М. з проханням надати райспоживспілці 



дозвіл на проведення робіт з санітарної обрізки дерев біля будівлі кафе 
«Берізка» Софіївської райспоживспілки. Ознайомила з проектом рішення. 
Селищний голова ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 101 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Рішення прийнято. 
 
Селищний голова,  
голова виконкому                                                       П.Ю.Сегедій 
 
Секретар селищної ради, 
секретар виконкому                                                    Л.І.Назаренко 
 

 


