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ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання  15 сесії селищної ради 

 

 

смт Софіївка                                                               28 жовтня 2021 року 

Всього обрано: 26 депутатів 

Присутні: 22 депутати 

                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  15 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 15 сесії присутні: заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., 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 служби у справах 
дітей Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Розбицька С.В., 
начальник Відділу культури, туризму та спорту  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Ісаєва Г.Г., головний спеціаліст з кадрових питань 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г., головний 
спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Савицький А.В.,головний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням  законодавства про працю, оподаткування та регулювання  
земельних відносин виконкому селищної ради Ільїна Р.І., економіст 

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



Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 15 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» - 21   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Назаренко Л.І. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар 
селищної ради Назаренко Л.І. 
Селищний голова оголошує  15 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 15 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 15 сесії селищної ради, а саме: 

- Про деякі питання діяльності Софіївського Центру первинної медико- 

санітарної допомоги. 
- 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.». 

- Про придбання нежитлової будівлі для розміщення закладу культури. 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту. 
- Про створення Комунального підприємства та затвердження його 

Статуту. 
- Про затвердження Програми розвитку Третього відділу у смт Софіївка 

Криворізького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до 
призовної дільниці, їх призову на строкову військову службу, виконання 
покдадених на Софіївську селищну раду мобілізаційних завдань на 
2022-2025 роки. 

- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для подальшої оренди. 

- Про укладення договору оренди землі з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП». 
 



 (Головуючий ставить питання на голосування- про включення даних питань 
до проєкту порядку денного пленарного засідання) 
Результат голосування: «за» -22,   «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». 
Доповідає: економіст Комунального некомерційного підприємства 

«Софіївський центр первинної медико – санітарної допомоги» Черниш О.В. 
 2. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 

№89-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська ЦЛ» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на 2021 рік». 

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

3. Про виконання місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

4. 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. 

5. Про придбання нежитлової будівлі для розміщення закладу культури. 
Доповідає: начальник фінансово- економічного відділу- головний бухгалтер 

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Корж О.В. 
6. Про внесення змін до статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Софіївський  центр первинної медико-санітарної допомоги». 
7. Про деякі питання діяльності Софіївського Центру первинної медико- 

санітарної допомоги. 
8. Про зміну місцезнаходження органів місцевого самоврядування 

Софіївської селищної територіальної громади. 
9. Про внесення змін до установчих документів Комунального закладу 

«Софіївський будинок культури». 

10. Про ліквідацію Комунального закладу «Авдотівський сільський 
клуб». 

11. Про ліквідацію Комунального закладу «Братський сільський 
клуб». 

12. Про ліквідацію Комунального закладу «Вишневий будинок 
культури». 

13. Про ліквідацію Комунального закладу «Володимирівський 
сільський клуб». 



14. Про ліквідацію Комунального закладу «Запорізький сільський 
клуб». 

15. Про ліквідацію Комунального закладу «Кам’янський сільський 
клуб». 

16. Про ліквідацію Комунального закладу «Любимівський сільський 
клуб». 

17. Про ліквідацію Комунального закладу «Новоюлівський сільський 
будинок культури». 

18. Про ліквідацію Комунального закладу «Олексіївський сільський 
клуб». 

19. Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський 
клуб № 1». 

20. Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський 
клуб № 2». 

21. Про ліквідацію Комунального закладу «Ізлучистський сільський 
клуб». 

22. Про списання майна комунальної власності Софіївської селищної 
ради. 

23. Про внесення змін до статуту Комунального закладу «Софіївська 
школа мистецтв». 

Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Акастьолова 

Л.П. 
24. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
Доповідає: начальник служби у справах дітей Виконавчого комітету 

Софіївської селищної ради Розбицька С.В. 
25. Про внесення змін до структури та штатної чисельності 

Комунального закладу «Софіївська центральна  бібліотека» та Комунального 
закладу «Софіївська школа мистецтв». 

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

26. Про внесення змін до рішення селищної ради від 28.07.2021 №913-

11/VIII.  

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

27. Про затвердження розпорядження селищного голови. 
Доповідає: головний спеціаліст з питань кадрової роботи   Виконавчого 

комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г. 
28. Про створення Комунального підприємства та затвердження його 

Статуту. 
Доповідає: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Масько А.О. 
29. Про затвердження Програми розвитку Третього відділу у смт Софіївка 

Криворізького районного територіального центру комплектування та 



соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до 
призовної дільниці, їх призову на строкову військову службу, виконання 
покдадених на Софіївську селищну раду мобілізаційних завдань на 2022-2025 

роки. 
Доповідає: головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної і 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами   

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Савицький А.В.. 
30. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
31. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. 

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

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування гаражу. 

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

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

38. Про припинення договору оренди землі. 
39. Про укладення договору оренди землі. 
40. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність. 

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

42. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 

43. Про відмову від земельної ділянки. 
44. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок членам селянського фермерського господарства 
„Перлина” з подальшою передачею у власність для ведення фермерського 
господарства. 

45. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення городництва та передачу її в оренду. 

46. Про внесення змін в рішення сесії. 



47. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок.  

48. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель населеного пункту. 

49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для подальшої оренди. 

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

 

51. Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 22,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, 

не голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   
Результат голосування: 
 «за» - 22,   «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: Черниш О.В.- економіст 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, селищній раді необхідно внести зміни до рішення селищної 
ради від 27 січня 2021 року № 167-4/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» (далі 
– Програма), 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 – 2770,00 тис.грн.». 
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1121-15/VIIІ додається. 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 
2020 року №89-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська ЦЛ» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на 2021 рік». 
ВИСТУПИЛИ:  Лейченко С.А., яка ознайомила депутатів із змінами, які 
необхідно внести до  рішення сесії селищної ради від 16.12.2020р. №89-3/VІІІ 
«Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Софіївська 
центральна лікарня» на 2021 рік». 

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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1122-15/VIIІ додається. 

3.СЛУХАЛИ: Про виконання місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 
ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що враховуючи висновки і пропозиції  
постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, селищна  рада має намір  взяти до відома інформацію про 
виконання місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2021 року (без урахування кредитування) згідно з додатком по 
доходах у сумі 100 212 883 грн. і по видатках у сумі 88 824 103 грн., у тому 
числі: 

- загальний фонд місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади по доходах з урахуванням сум, одержаних з 
державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 95 443 194 грн. і по 
видатках з урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 83 771 

515 грн.; 
- спеціальний фонд місцевого бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади по доходах у сумі 4 775 688 грн. і по видатках у сумі 
5 052 588 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.  

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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1123-15/VIIІ додається. 

4.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., яка ознайомила депутатів із змінами до 
рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет 



Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік», проєктом рішення 
селищної ради та додатками до нього. Дала відповіді на запитання депутатів.  
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1124-15/VIIІ додається. 

5.СЛУХАЛИ: Про придбання нежитлової будівлі для розміщення закладу 
культури. 
ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.- начальник фінансово- економічного відділу- 

головний бухгалтер Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що з метою розміщення та облаштування  закладу культури 
в с. Миколаївка Криворізького (Софіївського) району, задоволення потреб 
жителів Миколаївського старостинського округу в закладі культури та 
дозвілля селищна рада вирішила придбати у комунальну власність нежитлову 
будівлю, яка знаходиться за адресою: с. Миколаївка, вул. Улітіна, 34 за 
750 000,00 грн. з розстроченням платежу згідно графіку оплати згідно додатку. 
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: Ащаулов О.В., 
Трофимюк О.М., Бондаренко А.М., Овдієнко В.А., Кравченко В.І. Більшість 
депутатів погодилися, що заклад культури в с. Миколаївці потрібний, але в 
селищній раді є більш важливі питання, які потребують фінансування для їх 
вирішення. Наприклад: виготовлення генеральний планів населених пунктів. 

Питання ставиться  на голосування. 
Результат голосування: «за» - Ащаулов О.В., Ащаулов В.В.,   Заскока О.Л., 
Зубко В.В.,  Лимарь Н.О.,  Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач 
Л.Г.,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Шкаран Є.В., проти- немає, «утрималися»- 

немає., «не голосували» - Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Кравченко 
В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Трофимюк О.М. 



УХВАЛИЛИ:   Рішення не прийнято.  
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський  центр первинної медико-санітарної допомоги». 
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», 
селищна рада планує змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
37789087), з урахуванням скороченого найменування – КНП «СОФІЇВСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПМСД» на Комунальне некомерційне підприємство «Софіївський 
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області, скорочене найменування – Софіївський Центр 
ПМСД та затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області  у новій редакції (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення. 
Майстат Н.П.- секретар постійної комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1125-15/VIIІ додається. 

7.СЛУХАЛИ: Про деякі питання діяльності Софіївського Центру первинної 
медико- санітарної допомоги. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», у зв’язку із 
проведенням капітального ремонту будівлі Софіївської лікарської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини, з метою збереження коштів селищного 
бюджету, селищна рада вирішила дозволити Комунальному некомерційному 



підприємству «Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

здійснювати свою діяльність в приміщеннях колишнього пологового 
відділення, розташованих на І поверсі в будівлі Комунального підприємства 
«Софіївська центральна лікарня» за адресою: Україна, 53100, вулиця 
Карпенка, 1, селище міського типу Софіївка, Криворізького району 
Дніпропетровської області. 
 

Майстат Н.П., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1126-15/VIIІ додається. 

8.СЛУХАЛИ: Про зміну місцезнаходження органів місцевого 
самоврядування Софіївської селищної територіальної громади. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що  Керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 
9, частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань», Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 
адміністративних центрів територіальних громад», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій», Постановою Верховної Ради України від 
17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Цивільним 
кодексом України, враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 
22.01.2020 № 2884-57/VIII «Про перейменування вулиці Шкільної в смт 
Софіївка», селищна рада вирішила змінити юридичну адресу Софіївської 
селищної ради з: Україна, 53100, вулиця Шкільна, будинок 19, селище 
міського типу Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область на: 
Україна, 53100,  бульвар Шевченка, будинок 19, селище міського типу 
Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська область. 



Змінити юридичну адресу Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради: Україна, 53100, вулиця Шкільна, будинок 19, селище міського типу 
Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область на: Україна, 53100, 
бульвар Шевченка, будинок 19, селище міського типу Софіївка, Криворізький 
район, Дніпропетровська область. 
 

Майстат Н.П., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1127-15/VIIІ додається. 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Комунального 
закладу «Софіївський будинок культури». 

ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно до 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», 
враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 30.06.2021 № 805-10/VIII 

та погодження Міністерства культури та інформаційної політики України від 
06.08.2021 № 9184/4.10.9 «Щодо реорганізації клубних закладів», селищна 
рада вирішила: 
1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СОФІЇВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 
ЄДРПОУ 36730734), з урахуванням скороченого найменування КЗ 
«СОФІЇВСЬКИЙ БК» на Софіївський Центр культури та дозвілля Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області, скорочене найменування - 

Софіївський ЦКД. 
2. Затвердити Статут Софіївського Центру культури та дозвілля 

Софіївської селищної ради Дніпропетровської області (додається).  
3. Затвердити Положення про  філії Софіївського Центру культури та 

дозвілля Софіївської селищної ради Дніпропетровської області (додається). 



4. Затвердити структуру та штатну чисельність Софіївського Центру 
культури та дозвілля Софіївської селищної ради Дніпропетровської 
(додається). Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Заскока О.Л.- голова постійної комісії з гуманітарних питань, 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.  
Депутат Ащаулов В.В. повідомив про те, що до нього звернулася завідуюча КЗ 
«Софіївський сільський клуб №2» Коваленко С.Г. Вона розповіла депутату 
про діяльність закладу і просила його сприяння щодо не ліквідації закладу. На 
депутатське звернення дала відповідь начальник Відділу культури Ісаєва Г.Г. 
Заклад буде працювати, але як філія Софіївського Центру культури та дозвілля 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області. 
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1128-15/VIIІ додається. 

10.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Авдотівський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АВДОТІВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36731020) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., 



Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., 
Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1129-15/VIIІ додається. 

11.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Братський сільський 
клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БРАТСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 42329462) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1130-15/VIIІ додається. 

12.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Вишневий будинок 
культури». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИШНЕВИЙ 

БУДИНОК КУЛЬТУРИ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730729) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1131-15/VIIІ додається. 

13.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Володимирівський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730907) 

шляхом ліквідації. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 

Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1132-15/VIIІ додається. 

14.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Запорізький сільський 
клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 



Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36846290) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1133-15/VIIІ додається. 

15.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Кам’янський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАМ’ЯНСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730650) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1134-15/VIIІ додається. 



16.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Любимівський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЮБИМІВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730561) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
 

Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1135-15/VIIІ додається. 

17.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Новоюлівський 
сільський будинок культури». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОЮЛІВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730996) 

шляхом ліквідації. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 

Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1136-15/VIIІ додається. 

18.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального закладу «Олексіївський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730755) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1137-15/VIIІ додається. 

19.СЛУХАЛИ:Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський 
клуб № 1». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СОФІЇВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ № 1» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36595447) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 



Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1138-15/VIIІ додається. 

20.СЛУХАЛИ:Про ліквідацію Комунального закладу «Софіївський сільський 
клуб № 2». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СОФІЇВСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ № 2» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36595384) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1139-15/VIIІ додається. 

21.СЛУХАЛИ:Про ліквідацію Комунального закладу «Ізлучистський 
сільський клуб». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що відповідно 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 



юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

селищна рада вирішила: 
Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІЗЛУЧИСТСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36730692) шляхом ліквідації. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1140-15/VIIІ додається. 

22.СЛУХАЛИ:Про списання майна комунальної власності Софіївської 
селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що враховуючи 
лист Комунального підприємства «Софіївське» від 06.10.2021       № 200 та 
додатковий пакет документів, селищна рада вирішила: 

Затвердити Акт № 2 від 06.10.2021 на списання автотранспортного засобу 
–  автомобіля ГАЗ-САЗ 3507(рік випуску 1990, реєстраційний номер 
АЕ7963ОР, первісна вартість 3394,21 грн., 100% зносу, колір синій, номер шасі 
(кузова, рами)ХТН531400L1262385) (додається). 

Зняти з обліку  у сервісному центрі МВС України автомобіль автомобіля 
ГАЗ-САЗ 3507(рік випуску 1990, реєстраційний номер АЕ7963ОР, колір синій, 
номер шасі (кузова, рами)ХТН531400L1262385).  

Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. 
Бондаренко А.М.- голова постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту,  який 

повідомив про те, що комісія не зібралася на засідання. Він ознайомився з 
проєктом рішення і 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 О.В., 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.,  



Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1141-15/VIIІ додається. 

23.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до статуту Комунального закладу 
«Софіївська школа мистецтв». 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 22.01.2020 № 2884-57/VIII 

«Про перейменування вулиці Шкільної в смт Софіївка», селищна рада 
вирішила: 

 

1. Змінити назву юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СОФІЇВСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
36730645), з урахуванням скороченого найменування – КЗ «СОФІЇВСЬКА 
ШКОЛА МИСТЕЦТВ» на Софіївська школа мистецтв Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області, скорочене найменування – Софіївська школа 
мистецтв. 

2. Змінити місцезнаходження Софіївської школи мистецтв Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області: Україна, 53100, вулиця Шкільна, 
будинок 14, селище міського типу Софіївка, Софіївський район, 
Дніпропетровська область на: Україна, 53100, бульвар Шевченка, будинок 14, 
селище міського типу Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська 
область 

3. Затвердити Статут Софіївської школи мистецтв Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області  у новій редакції (додається). 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Бондаренко А.М.,  який повідомив про те, що він ознайомився з проєктом 
рішення і 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1142-15/VIIІ додається. 

24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення оптимального 
функціювання цілісної системи захисту прав дітей Софіївської селищної 
територіальної громади, селищна рада вирішила внести зміни до рішення 
Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 року № 95-3/ⅤⅠⅠⅠ «Про 
затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 
виховання у Софіївській територіальній громаді на 2021-2022 роки» (далі - 

Програма),  виклавши в новій редакції додаток – «Перелік завдань та заходів 
Програми  захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 
Софіївській територіальній громаді на 2021-2022 роки» згідно з додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1143-15/VIIІ додається. 

25.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до структури та штатної чисельності 
Комунального закладу «Софіївська центральна  бібліотека» та Комунального 
закладу «Софіївська школа мистецтв». 
ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г. -начальник Відділу культури, туризму та спорту  
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про 
культуру», Цивільним Кодексом України, з метою забезпечення повноцінної 
діяльності комунальних закладів культури, селищна ради вирішила: 



  1.Внести зміни до штатного розпису Комунального закладу «Софіївська 
центральна бібліотека»,а саме - вивести зі штатного розпису комунального 
закладу «Софіївська центральна бібліотека» посади сторожів в кількості 3 
штатні одиниці. 
  2. Затвердити штатний розпис Комунального закладу «Софіївська 
центральна бібліотека» в новій редакції. 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 
Заскока О.Л., 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1144-15/VIIІ додається. 

26.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення селищної ради від 28.07.2021 

№913-11/VIII.  

ВИСТУПИЛИ: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, 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 16.06.2021 № 84-

6/VIII «Про деякі питання управління майном, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області», 
наказ Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації № 164-ОД від 29.06.2021 та акт приймання – передачі 
введеного в експлуатацію об’єкта від 18.08.2021, розглянувши лист КНП 
«Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської 
селищної ради № 454 від 08.10.2021, селищна ради  вирішила: 

внести  зміни  до  рішення  Софіївської  селищної  ради  від  28.07.2021 № 
913-11/VIII «Про прийняття майна до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади»:  



у п.1 рішення замінити цифри «10 744 929, 00 грн.» та слова «(десять 
мільйонів сімсот сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять дев’ять гривень)» на 
цифри «12 704 568,00 грн.» та слова «(дванадцять мільйонів сімсот чотири 
тисячі п’ятсот шістдесят вісім гривень)».  

 

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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
-немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1145-15/VIIІ додається. 

27.СЛУХАЛИ:Про затвердження розпорядження селищного голови. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що необхідно 
затвердити розпорядження селищного голови від 01.10.2021 №131-од «Про 
затвердження кандидатури на посаду медичного директора КНП «Софіївський 
центр первинної медико-  санітарної допомоги» 

Майстат Н.П., яка повідомила про те, що дане питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Комісія рекомендує  розглянути дане питання на 
пленарному засіданні ради.  

Питання ставиться  на голосування. 

Результат голосування: «за» - Василик С.М.  Заскока О.Л., Зубко В.В.,  
Лимарь Н.О.,  Назаренко Л.І.,  Назаренко В.А.,  Овдієнко В.А., Поденежна Л.Ю., 
Плескач Л.Г.,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., Шкаран Є.В., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Бондаренко А.М., Бугайчук Р.Я., Кравченко 
В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Трофимюк О.М.. 

УХВАЛИЛИ:  Рішення не прийнято.  
28.СЛУХАЛИ: Про створення Комунального підприємства та затвердження 
його Статуту. 
ВИСТУПИЛИ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, повідомив про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», «Про Антимонопольний комітет 
України», Цивільним та Господарським кодексами України, враховуючи 



погодження Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від 10.12.2020 № 54-02/4161, селищна 
рада планує створити юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛІСОТЕПЛОБЛАГОУСТРІЙ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочене найменування КП «ЛТБ». 

Визначити місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЛІСОТЕПЛОБЛАГОУСТРІЙ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Україна, 53100, вулиця 
Каштанова, будинок  № 118, селище міського типу Софіївка Криворізького 

району Дніпропетровської області. Ознайомив з проєктом рішення, 
основними розділами Статуту підприємства та здійснив презентацію даного 
Комунального підприємства. В обговоренні даного питання взяли участь 
депутати: Сокуренко І.М., Майстат Н.П., Ащаулов О.В., Бугайчук Р.Я. та 
селищний голова 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» - Сегедій П.Ю., Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., 
Василик С.М.  Заскока О.Л., Зубко В.В.,  Лимарь Н.О.,  Назаренко Л.І.,  Назаренко 
В.А.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г., Поденежна Л.Ю.,  Сокуренко І.М., Степанюк В.І., 
Шкаран Є.В.,  проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Бондаренко 
А.М., Бугайчук Р.Я., Кравченко В.І., Левченко С.С., Майстат Н.П., Рудніцький О.З., 
Рященко С.А., Трофимюк О.М.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1146-15/VIIІ додається. 
29.СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми розвитку Третього відділу у смт 
Софіївка Криворізького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до 
призовної дільниці, їх призову на строкову військову службу, виконання 
покдадених на Софіївську селищну раду мобілізаційних завдань на 2022-2025 

роки. 
ВИСТУПИЛИ: Савицький А.В.-головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту, оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами   Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, який повідомив 
про те, що керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування», ст. 
43 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», ст. 18 
закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст. 8 
Положення «Про допризовну підготовку» затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770  селищна рада вирішила 
затвердити Програму розвитку Третього відділу у смт Софіївка Криворізького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
щодо виконання завдань по приписці громадян до призовної дільниці, їх 
призову на строкову військову службу, виконання покладених мобілізаційних 



завдань Софіївської селищної ради на 2022-2025 роки (додається). Ознайомив 
з проєктом рішення та основними розділами Програми. 
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
- Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1147-15/VIIІ додається. 

30. 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. Абраменка В.В., Добровольської Т.М., 
Дюжника А.П., Ємець О.В., Ємця О.М., Запорожця В.П., Корж Т.Г., Корж 
М.В., Корж А.В,, Кочергана В.В., Кульбіди О.Г., Куцого М.Н., Лозянової Т.Д., 
Мартинюка П.Р., Олійника І.П., Пилипкевич Л.Д., Сахарової М.В., Стюрко 
О.В., Шеремет Н.В. з проханням 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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
- Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 



УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1148-15/VIIІ, 1149-15/VIIІ,  
1150-15/VIIІ, 1151-15/VIIІ,   1152-15/VIIІ,   1153-15/VIIІ,   1154-15/VIIІ,   1155-

15/VIIІ,   1156-15/VIIІ,   1157-15/VIIІ,   1158-15/VIIІ,   1159-15/VIIІ,   1160-

15/VIIІ,  1161-15/VIIІ, 1162-15/VIIІ, 1163-15/VIIІ, 1164-15/VIIІ додаються. 

31.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. Бойко Я.І., Гавриш І.В., Головацької Н.В., Левченка 
О.В., Остапенка А.В., Чирви П.В., Ялової Л.А. з проханням 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. 
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
- Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1165-15/VIIІ,  1166-15/VIIІ, 
1167-15/VIIІ, 1168-15/VIIІ, 1169-15/VIIІ, 1170-15/VIIІ,  1171-15/VIIІ,   
додаються. 

32. 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. Абраменка В.В., Бойчука Г.М., Бугая В.О., Буряк А.П., 
Гостєвої Л.Ю., Добоша І.М., Добош Т.С., Загайнова Д.В., Зіми І.М., Куцого 
М.Н., Ліпіна В.В., Ліпіної Л.В., Мартинюка П.Р., Поденежного І.О., Реуса О.І., 
Швидкої С.І. з проханням затвердити їм проєкти 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. 
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 О.В., 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.,  
Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» 
- Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1172-15/VIIІ,  1173-15/VIIІ, 
1174-15/VIIІ,  1175-15/VIIІ,   1176-15/VIIІ,  1177-15/VIIІ,   1178-15/VIIІ,  1179-

15/VIIІ,   1180-15/VIIІ,  1181-15/VIIІ,  1182-15/VIIІ,  1183-15/VIIІ, 1184-15/VIIІ,  
1185-15/VIIІ, 1186-15/VIIІ,  1187-15/VIIІ додаються. 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Абрамчук С.І., Лук’янової Т.І., Давиденко Л.Г., 
Ткаченка Г.А. з проханням затвердити їм проєкти землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 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. 
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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1188-15/VIIІ,  1189-15/VIIІ, 
1190-15/VIIІ додаються. 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Берези В.І. з проханням затвердити йому проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1191-15/VIIІ  додається. 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражу. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Кота В.О. з проханням затвердити йому проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування гаражу. 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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1192-15/VIIІ  додається. 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту 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. Кітлера А.І., Александрової Н.Я., Векленця С.Й., 
Потоцького І.В., Баранова А.Л., Семенова С.М., Кузьменка А.І., Гуриної І.А., 



Ліварчук В.М., Малєєва В.І., Дворніка С.В., Бенчака Є.В., Чорної С.А., 
Дуженкової І.М., Ковбаси Т.П., Лущак А.В., Тріколіч Є.М., Тріколіча М.Л., 
Андріанова О.О., Куксенко В.В., Садраєвої В.Ф., Макоди З.В., Білоус Р.П., 
Сариєва К.Н., Берези Т.І., Кондратюк І.М. з проханням надати їм дозвіл на 
виготовлення  проекту 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 О.В., Ащаулов В.В.,  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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., 
Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Бондаренко А.М., Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1193-15/VIIІ  додається. 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 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. Гаплик Л.Я., Федорів Г.О., Осташка Ю.В. з проханням 
надати їм дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. 

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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1194-15/VIIІ  додається. 
38. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення дії договору оренди землі. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від директора ТОВ «ЕКОКРАЙ» Меркулова В.І. з проханням 
про дострокове припинення дії договору оренди землі. 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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1195-15/VIIІ  додається. 

39. СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Дуженкової І.М., Квітки М.В., керівників ТОВ «ВЕСТ 
ОЙЛ ГРУП», ТОВ « Укртехінвестгаз»- директор Єрмаков Д.Є. з проханням 
про укладення 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. 
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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
Результат голосування щодо укладення договору оренди землі з ТОВ 
«ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» : «за» -  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.,  Овдієнко 
В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., 
Степанюк В.І., проти- немає, «утрималися»- Ащаулов О.В., Ащаулов В.В., Бондаренко 
А.М., Бугайчук Р.Я.,   «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1196-15/VIIІ,  1197-15/VIIІ, 
1198-15/VIIІ, 1199-15/VIIІ додаються. 



40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 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. Андріанової О.І., Лифар В.М., Толкушконої С.І. з 
проханням надати їм дозвіл на виготовлення  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж 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. 
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 О.В., 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.,  Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- 

немає, «утрималися»- немає., «не голосували» - Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1200-15/VIIІ,  1201-15/VIIІ, 
1202-15/VIIІ додаються. 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту  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. Габрусєва О.М. та Карасюка С.Г. з проханням надати 
їм дозвіл на виготовлення проекту  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. 
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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1203-15/VIIІ,  1204-15/VIIІ, 
додаються. 



42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Касаткіної В.П. з проханням надати йому дозвіл на 
виготовлення  проекту 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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1205-15/VIIІ  додається. 

43. СЛУХАЛИ: Про вилученні з користування  земельної ділянки за 
добровільною відмовою. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Лущак А.В. з проханням про вилученні з користування  
земельної ділянки за її добровільною відмовою. 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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1206-15/VIIІ  додається. 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок членам селянського фермерського 
господарства „Перлина” з подальшою передачею у власність для ведення 
фермерського господарства. 



ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Бондаренко С.О.-засновник СФГ «Перлина» та Квасової 
Л.Д.- голови СФГ «Перлина» з проханням надати їм дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам селянського 
фермерського господарства „Перлина” 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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1207-15/VIIІ  додається. 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва та передачу її в 
оренду. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Харченко С.О. з проханням надати їй дозвіл на 
виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення городництва та передачу її 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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1208-15/VIIІ  додається. 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сесії. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли заяви від гр. Головко Н.М. про внесення зміни в рішення сесії від 



30.06.2021 №845-10/VIII, Головка С.С. про внесення зміни в рішення сесії від 
30.06.2021 №847-10/VIII та від 30.06.2021 №846-10/VIII, Гречина Л.Г. про 
внесення зміни в рішення сесії від 28.07.2021 №978-11/VIII, Куліша А.С. про 
внесення зміни в рішення сесії від 30.06.2021 №860-10/VIII, Нікуліна Р.В. про 
внесення зміни в рішення сесії від 30.06.2021 №901-10/VIII. 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. 
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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1209-15/VIIІ,  1210-15/VIIІ, 
1211-15/VIIІ, 1212-15/VIIІ, 1213-15/VIIІ, 1214-15/VIIІ, 1215-15/VIIІ, 
додаються. 

47. СЛУХАЛИ: Про розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок.  
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищна рада має 
намір розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок без зміни цільового призначення загальною 
площею 2.409га, які розташовані на території Софіївської селищної ради за 
адресою: смт Софіївка, вул. Карпенка, 1.  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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1216-15/VIIІ  додається. 



48. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель населеного пункту. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищна рада має 
намір затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів: Олексіївка, Новохортиця, Кам’янка, Ізлучисте, 
Вишневе. 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. 
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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у 
проєктах редакції. Рішення прийняті. Рішення №№ 1217-15/VIIІ,  1218-15/VIIІ, 
1219-15/VIIІ, 1220-15/VIIІ, 1221-15/VIIІ додаються. 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що профільною постійною 
комісією селищної ради розглянуто проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для подальшої оренди ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» цільове 
призначення якої змінюється, для розміщення та експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу, що знаходиться на території Софіївської селищної ради. 
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 О.В., 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., Овдієнко В.А., Плескач Л.Г.,  Поденежна 
Л.Ю., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Сокуренко І.М., Степанюк В.І., проти- немає, 
«утрималися»- немає., «не голосували» - Назаренко В.А.,  Трофимюк О.М., Шкаран Є.В.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення №1222-15/VIIІ  додається. 

 



Всі питання порядку денного пленарного засідання 15 сесії селищної ради 
розглянуто. 15 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 15 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 15 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

15 сесії                                                                                        Людмила НАЗАРЕНКО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


