
 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                      03 листопада 2021 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю,- селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О., Акастьолова Л.П., Акастьолова Л.М.,  
Качан І.М., Ісаєва Г.Г.,  Корецький П.І., Мазенко В.А., Демченко Т.В.,  Дюжник 

А.П., Ліпіна Л.В., Дишко Н.В.,  Соляник В.М., Климчук Р.В., Костяннікова С.І., 
Корж О.В., Розбицька С.В.,   Лебедь В.Ф., Шинкаренко С.В.,   Хваль Ю.О. 
ВІДСУТНІ: Головченко М.М., Андрух І.І., Бідулько Т.В.,  Лейченко С.А.,  
(реєстраційний листок додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання: 
1. Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 

транспортування, постачання). 
2. Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 

транспортування, постачання). 
3. Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво,  

постачання). 
Доповідає: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

4. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
5. Про присвоєння адреси. 

Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради. 



6. Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2021 року. 

Доповідає: Савицька Л.І.- головний спеціаліст Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 
транспортування, постачання). 

ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись п.2 ч. «а» ст.28, п.1. 
ч. «а» ст.30, ст.40, п.2, ч.2 ст.52 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.1,п.5 ст.10 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-

комунальні послуги», ст.13, ст.20 Закону України «Про теплопостачання», 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 12.09.2018 № 239 року, враховуючи лист ТОВ 
«Альтернативтеплосервіс» від 28.10.2021 № 28/10/21-1 та подані розрахунки, 

виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив встановити Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Альтернативтеплосервіс» тарифи на теплову енергію 
(виробництво, транспортування, постачання) для надання послуг з централізованого 
опалювання бюджетним установам, іншим суб’єктам господарювання  та  
населенню згідно  додатку. 

Тарифи ввести в дію з початком опалювального періоду 2021/2022 року. 
 

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 151 

додається). 
 

2.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 
транспортування, постачання). 

ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що враховуючи лист 

Комунального підприємства «Софіївське» від 03.10.2021 № 214 та подані 
розрахунки, виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив встановити 
Комунальному підприємству «Софіївське» тарифи на теплову енергію 
(виробництво, транспортування, постачання) для надання послуг з централізованого 
опалювання бюджетним установам, іншим суб’єктам господарювання  та  
населенню згідно  додатку. 

Тарифи ввести в дію з початком опалювального періоду 2021/2022 року. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 152 

додається). 
 



3.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво,  
постачання). 

ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що враховуючи лист ТОВ 
«ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» від 02.11.2021 та подані розрахунки, виконавчий комітет 

Софіївської селищної ради вирішив встановити Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» тарифи на теплову енергію 
(виробництво, постачання) для надання послуг з централізованого опалювання 
бюджетним установам та іншим суб’єктам господарювання згідно додатку.  

Тарифи ввести в дію з початком опалювального періоду 2021/2022 року. 
 

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 153 

додається). 
 

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись Конституцією 
України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Гуржія Олександра Степановича 
виконавчий комітет селищної ради вирішив надати дозвіл Гуржію Олександру 
Степановичу на проведення земляних робіт з будівництва водопроводу, що 
проходить по вулиці Київська в смт Софіївка з подальшим підключенням його до 
житлових будинків.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 154 

додається). 
5.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси.  

ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Порядку присвоєння 
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.2021 № 690, враховуючи заяву *** від 
29.10.2021, декларацію про готовність об'єкта до експлуатації ІУ ****** та доданий 
пакет документів, виконавчий комітет селищної ради вирішив присвоїти об’єкту 
нерухомого майна, що належить ****: 

 вулиця Набережна, № 1, село ***, Криворізький район, Дніпропетровська 
область. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 



УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 155 

додається). 
 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2021 року. 
ВИСТУПИЛА: Савицька Л.І.- головний спеціаліст Фінансового відділу 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції 
України, керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет 
селищної ради вирішив погодити в цілому внесення змін до показників місцевого 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік за головними 
розпорядниками коштів місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади, згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення голова 

засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -20, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 156 

додається). 
 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 


