
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      24 лютого 2023 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.- Софіївський селищний голова. 

Надійшла пропозиція від Костяннікової С.І. обрати секретарем  засідання 
виконавчого комітету, члена виконкому Назаренко Л.І. Інших пропозицій не 
надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Назаренко 
Л.І. секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 
«не голосували»- Назаренко Л.І. 

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

Сегедій П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 
сьогоднішнього позачергового засідання виконкому. 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного 

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

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 затвердження актів приймання - передачі майна з державної у 
комунальну власність. 

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



 

 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування:  
«за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
Затверджується регламент засідання виконавчого комітету.   
Результат голосування: 
 «за» - 17,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання - передачі майна з 
державної у комунальну власність. 
ІНФОРМУЄ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
яка повідомила про те, що керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

січня 2023 року № 46-р «Про передачу будівель у власність Софіївської 
селищної територіальної громади», рішення Софіївської селищної ради від 

27.01.2023 № 1633-31/VIII «Про приймання майна до комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади»,  виконавчий комітет 

селищної ради вирішив затвердити акт №1 і акт №2 приймання-передачі від 

20.02.2023, якими з державної власності від Криворізької районної державної 
адміністрації до комунальної власності Софіївської селищної територіальної 
громади на баланс Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 

передаються нежитлові будівлі та гаражі для автомобілів. 
Ознайомила з проєктом рішення і 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 № 39 

додається). 
 
Результати поіменного голосування додаються. 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

Секретар засідання, 
член виконкому Людмила НАЗАРЕНКО 
 


