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                                                                                                   (список додається). 
Пленарне засідання  17 сесії селищної ради відкрив та вів селищний 

голова Сегедій П.Ю. 
На пленарному засіданні 17 сесії присутні: заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., начальник 
Фінансового відділу селищної ради Приходько Л.О., 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 Відділу культури, туризму та спорту  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ісаєва Г.Г., начальник 
Відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради   Мазенко 
В.А.,  начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової 
трансформації виконавчого комітету Софіївської селищної ради Шинкаренко 
С.В., головний спеціаліст Фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Савицька Л.І., головний спеціаліст з питань кадрової роботи  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г., головний спеціаліст відділу 
контролю за додержанням  законодавства про працю, оподаткування та 
регулювання  земельних відносин виконкому селищної ради Ільїна Р.І., 
спеціаліст І  категорії з цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами   Виконавчого комітету Софіївської 



селищної ради Савицький А.В., економіст Комунального підприємства 
«Софіївська центральна лікарня» Ляліна О.М.. 

Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу пленарного 
засідання 17 сесії селищної ради необхідно обрати секретаря пленарного 
засідання.   

Надійшла пропозиція обрати секретарем пленарного засідання 17 сесії 
Софіївської селищної ради  VIII скликання депутата від ПП «СЛУГА 
НАРОДУ» Зубко В.В.. Інших пропозицій не надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Зубко В.В. 
секретарем пленарного засідання) 

Результат голосування: «за» - 15   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Зубко В.В.. 

Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює депутат Зубко 
В.В. 
Селищний голова оголошує  17 сесію Софіївської селищної ради 
відкритою. (Лунає Державний Гімн України). 
Сегедій П.Ю. цікавиться в депутатів чи всі знайомі з проєктом порядку 
денного 17 сесії селищної ради VIIІ скликання.  
Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного 
питання, потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання 17 сесії селищної ради, а саме: 

- Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
- Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної 

власності Софіївської селищної територіальної громади. 
- Про затвердження Програми розвитку туризму в Софіївській селищній 

територіальній громаді на 202-2025 роки та додатки до неї. 
- Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Софіївської селищної ради на 2022-2025 роки. 

- Про затвердження Програми створення та використання місцевого 
фонду матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на території Софіївської селищної ради на 202-2026 

роки. 
- Про внесення змін до установчих документів Фінансового відділу 

Софіївської селищної ради. 
- Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки. 
- Про укладення договору оренди землі. 



-  Про укладення договору про відшкодування  втрат від недоотримання 
коштів за фактичне користування земельною ділянкою. 

- Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 
№89-3/ⅤⅠⅠⅠ «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської області на 2021 рік». 

- Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Софіївська 
центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області  на   2022 рік. 

- Про звернення до Дніпропетровської обласної ради та 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу проведення 
екологічного аудиту територій Софіївської селищної територіальної громади. 

- Про затвердження Програми організації суспільно-корисних робіт на 
2022-2025 роки для порушників, які проживають на території Софіївської 
селищної територіальної громади. 

Отже, на розгляд сесії вносяться такі питання: 
1. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.11.20220 №5-

1/VІІІ «Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради та її виконавчих органів». 
Доповідає: головний спеціаліст з питань кадрової роботи  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Моренко Г.Г. 

2. Про встановлення вартості харчування дітей у закладах освіти 
Софіївської селищної ради на 2022 рік. 

3. Про встановлення пільг на батьківську плату за харчування дітей 
закладів освіти Софіївської селищної ради на 2022 рік. 

4. Про затвердження Порядку надання пільг по оплаті за харчування 
дітей у закладах освіти Софіївської селищної ради. 

5. Про внесення змін до установчих документів відділу освіти 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради.  
Доповідає: начальник Відділу освіти  Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Мазенко В.А. 

6. Про затвердження Програми розвитку туризму в Софіївській 
селищній територіальній громаді на 202-2025 роки та додатки до неї.  

7. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Софіївської селищної ради на 2022-2025 роки. 

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

8. Про затвердження Програми створення та використання місцевого 
фонду матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на території Софіївської селищної ради на 202-2026 

роки. 



9. Про звернення до Дніпропетровської обласної ради та 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу проведення 
екологічного аудиту територій Софіївської селищної територіальної громади. 

Доповідає: спеціаліст І  категорії з цивільного захисту, оборонної і 
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами   Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради Савицький А.В. 

10. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №106-

3/VIII «Про Стратегію сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018-

2028 роки». 
Доповідає: начальник відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Шинкаренко С.В. 

11. Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов’язалася поховати померлого. 

12. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в 
Афганістані. 

13. Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників АТО. 
14.  Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
15. Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв установами 

селищної ради на 2022 рік. 
Доповідає: начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер  

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Корж О.В. 
        16. Про затвердження Програми соціально- економічного та культурного 
розвитку Софіївської селищної ради на 2022 рік. 
Доповідає: головний спеціаліст Фінансового відділу Софіївської селищної 
ради Савицька Л.І. 

17. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 
№89-3/ⅤⅠⅠⅠ «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського 

району Дніпропетровської області на 2021 рік». 

18. Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Софіївська 
центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області  на   2022 рік. 

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

19.Про затвердження Програми організації суспільно-корисних робіт на 
2022-2025 роки для порушників, які проживають на території Софіївської 
селищної територіальної громади. 



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

20. Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №114-

3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 
2021 рік». 
       21. Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік. 
       22. Про внесення змін до установчих документів Фінансового відділу 
Софіївської селищної ради. 
Доповідає: начальник Фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Приходько Л.О. 

23. Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), у власність громадян на території Софіївської селищної 
територіальної громади.      
       24. Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 

25. Про надання згоди на передачу майна з державної до комунальної 
власності Софіївської селищної територіальної громади. 
 Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Акастьолова 
Л.П. 

26. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

27. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальшої 
передачі у власність. 
       28. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських 
будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

29. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражу для 
подальшої передачі у власність. 

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

31.  Про припинення договору оренди землі. 
32. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки. 

34. Про укладення договору оренди землі. 



35. Про укладення договору про відшкодування  втрат від недоотримання 
коштів за фактичне користування земельною ділянкою. 

36.  Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони 
земель у Софіївській селищній  раді на 2022-2026 роки. 

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

37. Різне. 

Пропозиція головуючого: затвердити порядок денний в цілому. 
Результат голосування: «за» - 16   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не 
голосували: - немає. 
Затверджується регламент роботи сесії.   
Результат голосування: 
 «за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 
 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 
18.11.20220 №5-1/VІІІ «Про затвердження структури виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради та її виконавчих органів». 

ВИСТУПИЛИ: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з питань кадрової 
роботи  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про 
те, що керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою  вдосконалення роботи виконавчих 
органів ради, селищна рада вирішила ввести до складу Відділу культури, 
туризму, молоді та спорту Виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
одну штатну  одиницю  прибиральника службових приміщень. Назріла 
необхідність внести зміни до рішення селищної ради від 18.11.2020 №5-1/VIIІ 
«Про затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради та її виконавчих органів» та до додатку до рішення. Ознайомила з 
проєктом рішення та додатком до нього.  

Депутат Рященко С.А., яка вийшла з пропозицією внести зміни до 
структури виконавчого комітету Софіївської селищної ради, а саме, щодо 
прибиральниці Відділу культури, туризму та спорту  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

Бугайчук Р.Я.- член постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1294-17/VIIІ додається. 

2.СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування дітей у закладах 
освіти Софіївської селищної ради на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Мазенко В.А.- начальник Відділу освіти  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись  
законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження 
норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», селищна рада  вирішила: 
 

1. Встановити вартість триразового харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти:  

- для дітей від 1 до 4 років у розмірі 28,00 грн. на день; 
- для дітей від 4 до 6 (7) років у розмірі 30,00 грн. на день. 
2. Встановити вартість одноразового харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти: 
- для дітей від 6 до 11 років (учнів 1-4 класів) у розмірі 20,00 грн. на день; 
- для дітей від 11 до 18 років (учнів 5-11 класів) у розмірі 23,00 грн. на 

день. 
Ознайомила з проєктом рішення. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1295-17/VIIІ додається. 

3.СЛУХАЛИ: Про встановлення пільг на батьківську плату за 
харчування дітей закладів освіти Софіївської селищної ради на 2022 рік. 



ВИСТУПИЛИ: Мазенко В.А., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону 
дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України», «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постановами Кабінету Міністрів 
України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 02 лютого 2011 р. № 116 
«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 
операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану 
вартість», Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», Порядком встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.11.2002 №667, селищна рада вирішила забезпечити у 2022 році 
безоплатне гаряче харчування в закладах дошкільної освіти для:  

  - дітей-сиріт; 
  - дітей, позбавлених батьківського піклування; 
  -дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних групах; 
  -дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
   - дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з 
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у 
зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 
постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

-  дітей з інвалідністю; 
- дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати 
за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах; 



 -  дітей учасників бойових дій (АТО, ООС) та дітей, один з батьків 
яких є учасником ООС на час перебування в зоні ООС.  

Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 
Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1296-17/VIIІ додається. 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг по оплаті за 
харчування дітей у закладах освіти Софіївської селищної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Мазенко В.А., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону 
дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України», 
Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116, 
постановами Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про 
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання 
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24 березня 
2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Порядком 
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667, селищна 
рада вирішила затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування 
дітей у закладах освіти Софіївської селищної ради.  

Ознайомила депутатів з проєктом рішення та додатком до нього. 
Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1297-17/VIIІ додається. 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів відділу 
освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради.  

ВИСТУПИЛИ: Мазенко В.А., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 28.10.2021 
№1127-15/VIІI «Про зміну місцезнаходження органів місцевого 
самоврядування Софіївської селищної територіальної громади», селищна рада 
вирішила змінити назву юридичної особи ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 41529135) на Відділ освіти 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
Дніпропетровської області, скорочене найменування – Відділ освіти 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 Ознайомила депутатів з проєктом рішення. 
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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1298-17/VIIІ додається. 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку туризму в 
Софіївській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки та додатки до 
неї.  

ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г. - начальник Відділу культури, туризму та 

спорту  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила 

про те, що керуючись Конституцією України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про туризм», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про 



затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021- 

2027 роки», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 

р. за № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів    на 

період до 2026 року» селищна рада вирішила затвердити Програму 

розвитку туризму в Софіївській  селищній територіальній 

громаді на 2022-2025 роки. 

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.  

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1299-17/VIIІ додається. 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Софіївської селищної ради на 2022-2025 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Ісаєва Г.Г., яка повідомила про те, що керуючись 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,               «Про 
культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну 
справу, «Про охорону культурної спадщини», «Про державні цільові 
програми»,  відповідно до Бюджетного  кодексу  України,   Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності 
діяльності закладів фізичної культури громади, укріплення матеріально-

технічної бази селищна рада      вирішила затвердити Програму розвитку 
фізичної культури і спорту Софіївської селищної ради на 2022-2025 роки та 
додатки до неї. 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.  

Депутат Рудніцький О.З. поцікавився: куди будуть використані кошти, які 
виділені на спорт з селищного бюджету?  



На його запитання дав відповідь селищний голова Сегедій П.Ю. (на 
придбання спортивного інвентаря та на відрядження спортсменів для участі у  
змаганнях) 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1300-17/VIIІ додається. 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми створення та використання 
місцевого фонду матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на території Софіївської селищної ради на 2022-2026 

роки. 
ВИСТУПИЛИ: Савицький А.В.- спеціаліст І  категорії з 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», 
Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», селищна рада вирішила затвердити Програму 
створення місцевого фонду матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки на території Софіївської 
селищної ради. Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1301-17/VIIІ додається. 

9.СЛУХАЛИ: Про звернення до Дніпропетровської обласної ради та 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу проведення 
екологічного аудиту територій Софіївської селищної територіальної громади. 



ВИСТУПИЛИ: Савицький А.В., який повідомив про те, що керуючись 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», селищна рада вирішила схвалити текст звернення депутатів 
Софіївської селищної ради Дніпропетровської області  до Дніпропетровської 
обласної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету на заходи із 
проведення екологічного аудиту Софіївської селищної територіальної 
громади та направити рішення селищної ради до Дніпропетровської обласної 
ради. Ознайомив з проєктом рішення та додатком до нього. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1302-17/VIIІ додається. 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 
16.12.2020 №106-3/VIII «Про Стратегію сталого розвитку Софіївської 
селищної ОТГ на 2018-2028 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Шинкаренко С.В.- начальник відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 05 серпня 2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки» та Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-р «Деякі питання реалізації у 
2021-2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки», сесія селищної ради вирішила внести зміни до пункту 1 рішення 

Софіївської селищної ради від 1 6 .12.2020 №106-3/VIIІ «Про Стратегію 

сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ» шляхом викладення її у новій 

редакції. Ознайомила з проєктом рішення та змінами, які необхідно внести до 
Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018-2028 роки. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  



Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1303-17/VIIІ додається. 

11.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов’язалася поховати померлого. 

ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.- начальник фінансово-економічного відділу-

головний бухгалтер  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що керуючись  Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Постановою Кабінету Міністрів України  № 99 
від 31.01.07 року «Про затвердження Порядку надання  допомоги  на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка зобов’язалася поховати померлого», селищна рада вирішила 
встановити   в 2022 році допомогу на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 
померлого в сумі до 5000,00  гривень. Ознайомила з проєктом рішення. 

Депутат Рященко С.А. поцікавилася: чи достатньо коштів, які 
виділяються на поховання безрідної особи ? 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1304-17/VIIІ додається. 

12.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих 
воїнів в Афганістані. 

ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.-, яка повідомила про те, що керуючись  
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
вирішила встановити щомісячну допомогу  в 2022 році матері загиблого воїна 
в Афганістані – Зуєвій Марії Василівні  в сумі:  2000  гривень. Ознайомила з 
проєктом рішення. 



Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій  у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1305-17/VIIІ додається. 

13.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих 
учасників АТО. 

ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.-, яка повідомила про те, що керуючись  
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
вирішила встановити щомісячну допомогу  в 2022 році матерям загиблих 
учасників АТО  

– Березі  Антоніні Петрівні   
– Ляшенко Євгенії Йосипівні та 

– Ліварчук Валентині Миколаївні в сумі:  по 2000  гривень  
та батьку загиблого учасника АТО 

-   Коляді Григорію Васильовичу в сумі 1000 гривень.  

Ознайомила з проєктом рішення. 
Депутат Рудніцький О.З поцікавився: коли загинули бійці АТО, матерям 

яких виділяються кошти? На його запитання відповідь дала Корж О.В. 
 Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1306-17/VIIІ додається. 

14.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 



ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.-, яка повідомила про те, що керуючись  
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
вирішила встановити  в 2022 році матеріальну допомогу незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
в розмірі до 5000,00 гривень  кожному за рішенням  комісії. Ознайомила з 
проєктом рішення. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1307-17/VIIІ додається. 

15.СЛУХАЛИ: Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв 
установами селищної ради на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Корж О.В.-, яка повідомила про те, що керуючись  ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення 
контролю за витратами коштів на використання електроенергії, води, тепла і 
газу установами селищної ради,  селищна рада вирішила довести всім 
споживачам селищної ради щомісячні ліміти споживання електроенергії, 
води, тепла і газу в межах затверджених кошторисів. Ознайомила з проєктом 
рішення. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1308-17/VIIІ додається. 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально- економічного та 
культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2022 рік. 



ВИСТУПИЛИ: Савицька Л.І.- головний спеціаліст Фінансового відділу 

Софіївської селищної ради, яка проінформувала про те, що керуючись 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програми 
економічного і соціального розвитку України», сесія селищної ради вирішила 
затвердити  Програму  соціально-економічного та культурного розвитку 
Софіївської  селищної  ради  на  2022  рік. Надати право селищному голові 
протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за 
погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва з подальшим затвердженням їх на сесіях 
селищної ради, уточнення переліку інвестиційних проєктів та заходів щодо 
забезпечення виконання Програми  соціально-економічного та культурного 
розвитку Софіївської  селищної  ради  на  2022  рік. Ознайомила з проєктом 
рішення та основними розділами Програми. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1309-17/VIIІ додається. 

17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 
грудня 2020 року №89-3/ⅤⅠⅠⅠ «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки КП «Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області на 2021 рік». 

ВИСТУПИЛИ: Ляліна О.М.- економіст Комунального підприємства 
«Софіївська центральна лікарня», яка повідомила про те, що з метою 
забезпечення стабільності роботи комунального підприємства «Софіївська 
центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області, відповідно до його функціональних призначень, 
підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, 
селищна рада вирішила внести зміни 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» (далі -Програма), а саме  викласти в 
новій редакції: 



- перелік заходів до Програми фінансової підтримки КП «Софіївська ЦЛ» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області на 
2021 рік згідно з додатком 1. 

Пункт 9 Паспорту Програми: «Загальні обсяги фінансування, у тому    
числі видатки державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством України – 6839,6 тис.грн.». Ознайомила 
з проєктом рішення та додатками до нього. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1310-17/VIIІ додається. 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської області  на   2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Ляліна О.М., яка повідомила про те, що керуючись 
Бюджетним кодексом України, Законом України «Про органи місцевого 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення стабільності роботи 
комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області , відповідно до 
його функціональних призначень, підвищення якості та доступності надання 
медичної допомоги населенню, селищна рада вирішила затвердити Програму 
фінансової підтримки КП «Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області  на 2022 рік та 
додатки до неї. Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  



Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1311-17/VIIІ додається. 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми організації суспільно-

корисних робіт на 2022-2025 роки для порушників, які проживають на 
території Софіївської селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Масько А.О. -заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, який проінформував про те, що 
відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 26, 
38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 
заборгованості зі сплати аліментів»,  селищна рада вирішила затвердити 
Програму організації суспільно-корисних робіт на 2022 – 2025 роки для 
порушників, які проживають на території Софіївської селищної 
територіальної громади та на яких судом накладено адміністративне стягнення 
у вигляді суспільно-корисних робіт. Ознайомив з проєктом рішення та 
Програмою. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1312-17/VIIІ додається. 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 
16.12.2020 №114-3/VIII «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік». 

ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу 
Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» (зі змінами та доповненнями), враховуючи висновки постійної комісії 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна 
рада вирішила внести зміни до рішення Софіївської селищної ради від 16 

грудня 2020 року №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік», а саме:  



1.1. Пункт 5 викласти у новій редакції:   
«5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету селищної 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 
25 366 396 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення». Ознайомила з 
проєктом рішення та додатками до нього. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А., Ященко Т.В., 
Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Степанюк В.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1313-17/VIIІ додається. 

  21. СЛУХАЛИ: Про бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно 
до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік», ураховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва селищна рада вирішила 

затвердити бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік 
та додатки до нього. Ознайомила з проєктом рішення  та додатками до нього. 

Бугайчук Р.Я, поцікавився: яку суму виділено з бюджету громади на 
фінансову підтримку учасників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС? 

Депутат Рященко С.А. поцікавилася: чи є бюджет громади на 2022 рік 
дефіцитним? Скільки коштів не вистачає для фінансування всіх програм та 
заходів до них? 

В обговоренні питання взяли участь депутат Кравченко В.І. та селищний 
голова Сегедій П.Ю. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1314-17/VIIІ додається. 

22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів 
Фінансового відділу Софіївської селищної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно 
до Конституції України, Бюджетного, Податкового та Цивільного кодексів 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», враховуючи висновки постійної комісії селищної 
ради з питань фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада 

вирішила змінити місцезнаходження юридичної особи - ФІНАНСОВИЙ 
ВІДДІЛ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 44060713) на: Україна, 53100, бульвар Шевченка, 
будинок 19, селище міського типу Софіївка, Криворізький район, 
Дніпропетровська область та затвердити Положення про ФІНАНСОВИЙ 
ВІДДІЛ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ в новій редакції. Ознайомила з проєктом рішення  та додатками до 
нього. 

Бугайчук Р.Я., 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1315-17/VIIІ додається. 

       23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П.- начальник відділу комунальної 

власності та правового забезпечення  Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що необхідно внести зміни до рішення 
Софіївської селищної ради від 30.11.2021р. №1237-16/VIII «Про передачу 



майна комунальної власності Софіївської селищної ради» та повідомила про 
те, які саме зміни необхідно внести. Після обговорення голова ставить дане 
питання на голосування.  

Результат голосування: «за» - Заскока О.Л., Зубко В.В.,  Назаренко В.А.,  
Плескач Л.Г.,   Степанюк В.І., Ященко Т.В., Сокуренко І.М., проти- немає, 
«утрималися»- Левченко С.С., Федорченко К.С., Рудніцький О.З., Рященко С.А., 
Кравченко В.І., Поденежна Л.Ю., Василик С.М., Попришко М,І., Бугайчук Р.Я.., «не 

голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради  у запропонованій   у проєкті редакції 
не прийнято. 

24. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна з державної до 
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Акастьолова Л.П., яка повідомила про те, що керуючись 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист 
Криворізької районної державної адміністрації від 14.12.2021 № 01-20-

3823/0/55-21, селищна рада вирішила надати згоду на безоплатну передачу з 
державної власності до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади спеціалізованого шкільного автобусу «АТАМАN» 

(моделі D093S2, номер кузова Y7BD093S2FB000188, номер двигуна 
4HK1E4NC, державний номер АЕ2954АВ) у кількості 1 одиниця. Ознайомила 
з проєктом рішення.  

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,  
Поденежна Л.Ю., Попришко М.І., Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., 
Ященко Т.В., Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., 
«не голосували» -немає. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1316-17/VIIІ додається. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. повідомив про те, що в зв’язку з тим, 
що в сесійній залі немає необхідного кворуму, а саме 2/3 депутатів від 
загального складу ради, питання: 

- Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 

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

- Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 
споруд для подальшої передачі у власність. 



- Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування гаражу для подальшої передачі у 
власність, 

розглядатися не будуть. 
Депутат Попришко М.І. заявив про виникнення в нього конфлікту 

інтересів при розгляді питання «Про надання дозволу на виготовлення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства та передачу її у власність» 

 порядку денного пленарного засідання 17 сесії. 

25. 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.- 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. Якубцова Г.В., Попришка Ю.М., 
Попришка С.М., Попришко С,В., Камушкіна В.В., Кульчицького О.С., 
Кульчицької В.В., Демчук О.С., Гриневича М.А. 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. -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 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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,   
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., Федорченко К.С., 
Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -Поденежна 
Л.Ю., Попришко М.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1317-17/VIIІ додається. 

26. СЛУХАЛИ:  Про припинення договору оренди землі. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшла заява від гр. Биби М.Г.- директора СТОВ «Володимирівське» з 
проханням достроково припинити дію договору оренди землі СТОВ 
«Володимирівське».   

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. 



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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,   
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., Федорченко К.С., 
Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -Поденежна 
Л.Ю., Попришко М.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1318-17/VIIІ додається. 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення  проекту 

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

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Толкушкіної С.І. з проханням надати їй дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 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. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,   
Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., Федорченко К.С., 
Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не голосували» -Поденежна 
Л.Ю., Попришко М.І.. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1319-17/VIIІ додається. 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Марченко О.М, з проханням затвердити їй проект 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 
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. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г., 
Попришко М.І.,   Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., 



Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Поденежна Л.Ю. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1320-17/VIIІ додається. 

29. СЛУХАЛИ: Про укладення договору оренди землі. 
ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 

надійшла заява від гр. Гужви Л.Г. з проханням укласти з нею договір 
оренди землі, площею 1,7487 терміном на 10 років. 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. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г.,   
Попришко М.І..Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., 
Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Поденежна Л.Ю. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1321-17/VIIІ додається. 

30. СЛУХАЛИ: Про укладення договору про відшкодування  втрат від 
недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Коробкіна В.Г. з проханням укласти з ним договір 
про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне 
користування земельною ділянкою. 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. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г., 
Попришко М.І..,  Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., 
Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Поденежна Л.Ю. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1322-17/VIIІ додається. 

31. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми розвитку земельних 
відносин та охорони земель у Софіївській селищній  раді на 2022-2026 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Ільїна Р.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 
кодексом України, проаналізувавши Програму розвитку земельних 



відносин та охорони земель у Софіївській селищній раді назріла потреба 
затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у 
Софіївській селищній  раді на 2022-2026 роки. Ознайомила з проєктом 
рішення та додатком до нього. 

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. 

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» - Бугайчук Р.Я., Василик С.М.,  Заскока 
О.Л., Зубко В.В., Кравченко В.І.,   Левченко С.С.,   Назаренко В.А.,  Плескач Л.Г., 
Попришко М.І..,  Рудніцький О.З., Рященко С.А.,  Степанюк В.І., Ященко Т.В., 
Федорченко К.С., Сокуренко І.М., проти- немає, «утрималися»- немає., «не 
голосували» -Поденежна Л.Ю. 
УХВАЛИЛИ:  рішення   селищної ради прийняти у запропонованій   у проєкті 
редакції. Рішення прийнято. Рішення № 1323-17/VIIІ додається. 

 

 

Селищний голова Сегедій П.Ю. не бере участі в голосуванні по жодному 
питанню порядку денного. 
Різне. 
Селищний голова Сегедій П.Ю. запросив депутатів та членів їх родин на 
урочисте відкриття новорічної ялинки, яке відбудеться 18 грудня о 15.30 

год. на площі, що на вул. Незалежності в смт Софіївка. 
 

Всі питання порядку денного пленарного засідання 17 сесії селищної ради 
розглянуто. 17 сесія оголошується закритою. (Лунає Державний Гімн 
України). 

Селищний голова дякує за плідну роботу депутатам Софіївської селищної 
ради, які взяли участь у пленарному засіданні 17 сесії селищної ради. 
 

Селищний голова, голова 

пленарного засідання 17 

 сесії                                                                                              Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Депутат селищної ради, 
секретар пленарного засідання 

17 сесії                                                                                        Віра ЗУБКО   

 


