
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
ПРОТОКОЛ № 01 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      06 січня 2023 року 

 

Голова засідання: Назаренко Л.І.- в.о. селищного голови. 

Надійшла пропозиція від Качан І.М. обрати секретарем  засідання 
виконавчого комітету, члена виконкому Дишко Н.В. Інших пропозицій не 
надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Дишко Н.В. 
секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Дишко Н.В.. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому 
Дишко Н.В. 
Секретар засідання: Дишко Н.В.- член виконкому. 

ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. ,  Акастьолова Л.П., Головченко 
М.М.,  Дюжник А.П.,  Ісаєва Г.Г.,  Качан І.М.,  К о с т я н н і к о в а  С . І ,  
К о р ж  О . В .  Корецький П.І.,  М а з е н к о  В . А . ,   Розбицька С.В., 
Шинкаренко С.В.,  Лебедь В.Ф., Лейченко С.А., Климчук Р.В., Приходько 
Л.О. 
ВІДСУТНІ: Сегедій П.Ю.,  Акастьолова Л.М., Демченко Т.В.,  Ліпіна Л.В.,  
Андрух І.І., Березній К.І.,   Соляник В.М.,  (реєстраційний листок додається). 

Назаренко Л.І.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 
сьогоднішнього засідання виконкому. 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

Таким  чином,  до  порядку  денного  п о з а ч е р г о в о г о  засідання  

виконавчого  комітету селищної ради включено такі питання:  
1. Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 

військовослужбовця. 
2. Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 



соціальних послуг». 
3. Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 

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

4. Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. 
5. Про надання дозволу на зміну реєстрації місця проживання 

неповнолітньої дитини. 
Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 14.12.2022 №1623-

30/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2023 
рік». 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

7. Про взяття зобов’язань стосовно забезпечення фахівців з вищою 
освітою медичних (фармацевтичних) мистецьких та педагогічних 
спеціальностей безоплатним житлом. 

8. Про затвердження плану роботи  Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради на 2023 рік. 

Інформує: Назаренко Л.І. – секретар селищної ради. 
9. Про погодження створення гуманітарного хабу. 

Інформує: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

10. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
11. Про надання дозволу на виконання робіт з видалення самосійних і 

порослевих насаджень в межах охоронної зони трас газопроводів на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 
Інформує: Нішік І.М.- спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 
 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 18,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 
військовослужбовця. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконкому Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», рішенням 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради № 55 від 29.06.2022 «Про 



затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної 
допомоги мешканцям Софіївської селищної територіальної громади» (зі 
змінами та доповненнями), враховуючи заяву гр. ПІБ, додані нею документи, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив надати одноразову матеріальну 
допомогу на поховання військовослужбовця ПІБ, який загинув під час 
виконання бойового завдання  (забезпечення здійснення заходів з національної 
безпеки  і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації), у розмірі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.) 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 01 

додається). 
2.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр 
надання соціальних послуг». 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись  законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі 
питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями), з метою 
організації надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують допомоги у їх подоланні, 
виконавчий комітет вирішив прийняти на обслуговування до відділення 
соціальної роботи Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» 
Софіївської селищної ради ПІБ, **.**.**** р.н., яка проживає в смт Софіївка 
вул. ***, ** (зареєстрована в м. ***N-кої області, вул. ***, */*).  

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 02 

додається). 
3.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
на виконання заходів  Програми соціального захисту населення Софіївської 
громади на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням  селищної ради від 20 
листопада 2020 року № 25-2/VIII «Про затвердження Програми соціального 
захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки» (із змінами та 
доповненнями), враховуючи рекомендації комісії з питань надання допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах від 05.01.2023 року,  виконавчий комітет селищної ради 
вирішив затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 



від  05 січня 2023 року. 
Надати матеріальну допомогу на лікування громадянам 

ПІБ, **,**.**** р.н,, проживає в смт Софіївка, вул. ***, **а  (РНОКПП  
*****) –  5000 грн; 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, ** (РНОКПП 

*****) – 5000 грн. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання 

ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 03 

додається). 
4.СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 
19,150, пунктом 1 статті 164, статтею 180  Сімейного кодексу України, 
статтями 11,12,15 Закону України «Про охорону дитинства», розглянувши 
заяву ПІБ та доданий пакет документів, враховуючи рекомендації комісії з 
питань захисту прав дитини від 05.01.2023 (протокол № 1), виконавчий 
комітет селищної ради вирішив затвердити висновок про доцільність 
позбавлення ПІБ, **.**.**** р.н., батьківських прав відносно сина ПІБ, 

**.**.**** р.н. (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення та Висновком. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 04 

додається). 
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну реєстрації місця проживання 
неповнолітньої дитини. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про надання публічних 
(електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» від 
24.09.2008 № 866 (зі змінами), розглянувши заяву ПІБ та доданий пакет 
документів, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 
05.01.2023 (протокол № 1), виконавчий комітет селищної ради вирішив надати 
дозвіл законному представнику ПІБ, **.**.**** р.н., на зняття з реєстрації 
місця проживання неповнолітнього підопічного ПІБ, **.**.**** р.н., який має 
статус дитини-сироти та зареєстрований за адресою: вул. ***, буд.**, смт 
Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська область, та на проведення 



реєстрації місця проживання дитини за адресою: вул. ***, буд. *, квартира **, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 05 

додається). 
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 14.12.2022 
№1623-30/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2023 рік», 
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року 
«Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік», рішення 
Девладівської сільської ради від 16 грудня 2022 року № 1587-29/VIII та беручи 
до уваги пункти 13, 14, 15 рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 
1623-30/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік»:                    

внести до рішення Софіївської селищної ради від 14 грудня 2022 року № 
1623-30/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2023 рік» зміни, виклавши його в новій редакції.  
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 06 

додається). 
7.СЛУХАЛИ: Про взяття зобов’язань стосовно забезпечення фахівців з 
вищою освітою медичних (фармацевтичних) мистецьких та педагогічних 
спеціальностей безоплатним житлом. 
ІНФОРМУЄ: Назаренко Л.І. – секретар селищної ради, яка повідомила про 
те, що з метою задоволення потреби у медичних, мистецьких та педагогічних 
кадрах, виконавчий комітет селищної ради вирішив визначити прогнозовану 
потребу у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких 
та педагогічних спеціальностей по Софіївській селищній раді згідно з 
додатком. 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради зобов’язується 
забезпечити фахівців, визначених у п.1 цього рішення, безоплатним 
користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм 



на строк не менше ніж три роки. 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 07 

додається). 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради на 2023 рік. 

ІНФОРМУЄ: Назаренко Л.І. – секретар селищної ради, яка повідомила про 
те, що  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити План роботи 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради на 2023 рік, згідно додатків.  

 Дозволити селищному голові, виконавчому комітету Софіївської 
селищної ради при необхідності вносити зміни та доповнення до Плану роботи 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради на 2023 рік.  
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 08 

додається). 
9.СЛУХАЛИ: Про погодження створення гуманітарного хабу. 
ІНФОРМУЄ: 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 гуманітарну допомогу», «Про 
волонтерську діяльність», «Про правовий режим воєнного стану», 
розглянувши звернення Комарської сільської військової адміністрації, 
виконавчий комітет селищної ради  має намір погодити створення 
гуманітарного хабу Комарської сільської військової адміністрації 
Волноваського району Донецької області на території Софіївської селищної 
територіальної громади за адресою: 53100, вулиця ***, **Б, смт Софіївка, 
Криворізький район, Дніпропетровська область, в приміщеннях  будівлі  
загальною площею 143,2 м2. 

Рекомендовано Комарській сільській військовій адміністрації оформити 
користування приміщеннями відповідно вимогам Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна». 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  



УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 09 

додається). 
10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
ІНФОРМУЄ: Ніщік І.М.- спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що Керуючись Конституцією України, 
Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши звернення Нікопольського відділення акціонерного товариства 
«Дніпропетровськгаз» від 06.01.2023 № 44, виконавчий комітет селищної ради 
має намір надати дозвіл Нікопольському відділенню акціонерного товариства 
«Дніпропетровськгаз» на проведення земляних робіт за адресою: вул. 
Набережна  в с. Новопетрівка Криворізького району Дніпропетровської 
області, у зв’язку з необхідністю усунення  витоку природного газу на 
газопроводі низького тиску. 

1. Зобов’язати Нікопольське відділення акціонерного товариства 
«Дніпропетровськгаз»: 

1.1 початок проведення земляних робіт погодити з комунальними 
службами, мережі яких розташовані на трасі ремонтних робіт; 

1.2 роботи проводити з дотриманням Правил благоустрою на 
території Софіївської селищної ради; 

1.3 після завершення будівництва провести роботи з приведення 
проїжджої частини вулиці, пошкодженої в ходи ремонтних робіт, до 
первинного стану та відновити пошкоджене асфальтобетонне покриття дороги 
вулиці Набережна. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 10 

додається). 
11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виконання робіт з видалення 
самосійних і порослевих насаджень в межах охоронної зони трас газопроводів 
на території Софіївської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що з метою забезпечення 
безпечних умов експлуатації газорозподільчих мереж і споруд на них та 
виключення можливості пошкодження газорозподільної системи вздовж її 
траси в межах охоронної зони, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати дозвіл Нікопольському відділенню акціонерного товариства 
«Дніпропетровськгаз» на виконання робіт на території Софіївської селищної 
територіальної громади з видалення самосійних і порослевих насаджень в 
межах охоронної зони трас газорозподільчих мереж шириною 2 м  
(газопроводи низького тиску) та 4 метри (газопроводи середнього тиску) з 
обох боків від зовнішньої стінки газопроводу. 

2. Термін дії дозволу – з  06 січня по 31 грудня 2023 року. 



Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 11 

додається). 
 

 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
 

 

Голова засідання, 
в.о. селищного голови Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

Секретар засідання, 
член виконкому Наталя ДИШКО 

 
 

 


