
 
 

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка                                                                  23 серпня 2019 року 
 
Голова засідання: Сегедій П.Ю. –  селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І. – секретар селищної ради (виконкому) 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О., Ільїна Р.І.,  Ніщік І.М., 
Корецький П.І., Климчук Р.В., Семеряга В.Г., Корж О.В. Рудніцький О.З.,  
Тиркба Р.О., 
ВІДСУТНІ: Акастьолова Л.П., Джерелейко В.О., Демченко Т.В., Крючков 
В.М. 
Сегедій П.Ю. цікавиться у членів виконкому чи всі знайомі з порядком 
денним сьогоднішнього засідання.  
Селищний голова   пропонує включити до порядку денного питання 
потреба розгляду яких виникла  у переддень засідання. 

Підстава: надійшла службова записка від начальника фінансово – 
економічного відділу виконкому селищної ради Корж О.В., яка просить 
внести на розгляд виконкому таке питання: 

- Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 
процесу на місцевому рівні Софіївської селищної ради. 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - одноголосно 

 



Підстава: надійшла службова записка від начальника відділу розвитку 
соціальної сфери виконкому селищної ради Качан І.М. яка просить внести на 
розгляд виконкому таке питання: 

- Про затвердження рішення комісії з питань щодо забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа. 

(Головуючий ставить питання на голосування- про включення даного 
питання до порядку денного засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - одноголосно 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про підсумки виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 
року. 

2. Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2019 рік. 

3. Про затвердження Бюджетного регламенту проходження 
бюджетного процесу на місцевому рівні Софіївської селищної ради. 

(Інформує: Приходько Л.О.) 

4. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

5. Про надання дозволу на земельні роботи для проведення 
водопроводу. 

6. Про зміну адреси будівлям та спорудам насосної станції №2. 

7. Про зміну адреси будівлі каналізаційно – насосної станції КНС №3. 

8. Про погодження облаштування зони відпочинку. 

9. Про погодження розміщення спортивного майданчика. 

10. Про зміну адреси будівлі (гаражу, газоскладу) 

11. Про зміну адреси будівлі станції швидкої медичної допомоги. 

(Інформує: Ніщік І.М.) 

12. Про надання матеріальної допомоги на лікування жителям громади. 



13. Про створення комісії з питань щодо забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

14. Про затвердження рішення комісії з питань щодо забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 
з їх числа. 

(Інформує: Качан І.М.) 

15. Про надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані 
на військову службу за контрактом. 

16. Про надання кімнати в соціальному гуртожитку. 

17. Про надання дозволу на розміщення атракціонів та виїзної торгівлі. 

(Інформує: Масько А.О.) 

18. РІЗНЕ. 

1.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання селищного бюджету за І півріччя 
2019 року. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., спеціаліст І категорії фінансово – 
економічного відділу виконавчого комітету селищної ради, яка 
проінформувала про підсумки виконання селищного бюджету за І півріччя 
2019 року. Зачитала проект рішення. Після обговорення голова засідання 
ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ: звіт про підсумки виконання селищного бюджету за І півріччя 
2019 року затвердити. Рішення  № 57 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2019 
рік. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка проінформувала про зміни, які будуть 
внесені до показників селищного бюджету на 2019 рік. Дала відповіді на 
запитання членів виконкому. 
Зачитала проект рішення. Після обговорення голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 58 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Бюджетного регламенту проходження 
бюджетного процесу на місцевому рівні Софіївської селищної ради.  



ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що з метою 
регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, 
відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 25, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу 
Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження 
Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 
рівні» виконавчому комітету необхідно затвердити Бюджетний регламент 
проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Софіївської селищної 
ради. 
Зачитала проект рішення. Після обговорення голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 59 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., спеціаліст відділу державного архітектурно – 
будівельного контролю, будівництва та благоустрою території виконавчого 
комітету селищної ради, яка повідомила про те, що в селищну раду надійшли 
заяви від гр. Закружного О.М., директора ТОВ «Бердянська фармацевтична 
компанія» Золотих А.Ю., листи від голови Софіївської районної державної 
адміністрації Кисіль А.В., директора ДПТНЗ «Софіївський професійний 
ліцей» Дзюби Т.А. з проханням надати дозволи на видалення зелених 
насаджень. Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045  «Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених  пунктах»,  
розглянувши акт         № 23 від 15.02.2019 «Про обстеження зелених 
насаджень», виконавчий комітет Софіївської селищної  ради має намір 
надати дозвіл заявникам на видалення зелених насаджень без оплати 
відновної вартості в зв’язку з сухостійним станом дерев.  
До видалення   дерев заявники можуть приступити після отримання Ордеру 
на видалення зелених насаджень у виконавчому комітеті Софіївської 
селищної ради. 
Після обговорення даного питання Ніщік І.М ознайомила з проектом 
рішення. Голова засідання ставить питання на голосування.  
УХВАЛИЛИ:  Рішення  №№ 60, 61,62,63 додаються. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на земельні роботи для проведення 
водопроводу. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Дужченка А.В. з проханням надати йому дозвіл на 



проведення земельних робіт для проведення водопроводу. Спеціаліст Ніщік 
І.М. ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 64 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
6.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси будівлям та спорудам насосної станції №2. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що з метою 
впорядкування адресних реквізитів необхідно змінити адресу будівлям та 
спорудам насосної станції №2. Ознайомила з проектом рішення. Голова 
засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 65 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
7.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси будівлі каналізаційно – насосної станції 
КНС №3. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що з метою 
впорядкування адресних реквізитів необхідно змінити адресу будівлі 
каналізаційно – насосної станції КНС №3. Ознайомила з проектом рішення. 
Голова засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 66 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
8.СЛУХАЛИ: Про погодження облаштування зони відпочинку. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що з метою забезпечення 
централізованого відпочинку мешканців с. Петрове та на підставі поданої 
заяви Давиденко А.Ю., автора проекту «Бюджету участі(громадського 
бюджету) Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 
2019році» виконкому необхідно погодити облаштування зони відпочинку. 
Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 67 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -9, «проти»- 0, «утрималися»- 2, не голосували- 0. 
 
9.СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення спортивного майданчика. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що з метою створення 
місць для фізичного розвитку та дозвілля мешканців с. Петрове та на підставі 
заяви Поденежної Л.Ю., автора проекту «Бюджету участі(громадського 
бюджету) Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 
2019році» виконкому необхідно погодити розміщення спортивного 



майданчика. Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 68 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
10.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси будівлі гаражу. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшло звернення від керівника КЗ «Криворізька станція швидкої медичної 
допомоги» з метою впорядкування адресних реквізитів необхідно змінити 
адресу будівлі, яка знаходиться за адресою: смт Софіївка, вул. Карпенка, 1 на 
вул. Карпенка, 1Д. Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання 
ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 69 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
11.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси будівлі станції швидкої медичної 
допомоги. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшло звернення від керівника КЗ «Криворізька станція швидкої медичної 
допомоги» з метою впорядкування адресних реквізитів необхідно змінити 
адресу будівлі, яка знаходиться за адресою: смт Софіївка, вул. Карпенка, 1 на 
вул. Карпенка, 1Г. Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 70 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
12.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси будівлі газоскладу. 
ВИСТУПИЛА: Ніщік І.М., яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшла заява та копії необхідних документів від уповноваженої особи АТ 
«Дніпропетровськгаз» Коломійця Г.В. з проханням щодо зміни адреси 
будівлі газоскладу, яка знаходиться за адресою: смт Софіївка, вул. Садова, 
№122 на №122Б. Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 71 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
13.СЛУХАЛИ: Про надання одноразової грошової допомоги особам, які 
зараховані на військову службу за контрактом. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що в селищну раду 



надійшли заяви від гр. Лифара А.О., Горба В.Г., Чорного О.О., 
військовослужбовців, які зараховані для проходження служби за контрактом 
у 2019 році. До заяв надано копії необхідних документів. Селищною радою 
було прийнято рішення від 03.05.2019р. №2424-45/VII «Про затвердження 
Програми заохочувальних виплат громадянам». Згідно даного рішення особи, 
які виявили бажання проходити службу в Збройних Силах України за 
контрактом мають право на надання їм одноразової грошової допомоги. 
Ознайомив з проектом рішення. Голова засідання ставить питання на 
голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 72 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
14.СЛУХАЛИ: Про надання кімнати в соціальному гуртожитку. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що в селищну раду із 
заявою звернувся гр. Самбурський С.В. з проханням надати йому для 
проживання (без права приватизації) кімнату в соціальному гуртожитку, 
терміном на 1 рік. Ознайомив з проектом рішення. Голова засідання ставить 
питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 73 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення атракціонів та виїзної 
торгівлі. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що в селищну раду із 
заявою звернувся ФОП Лозовенко Є.О. з проханням надати йому дозвіл для 
розміщення атракціонів та надійшли заяви від ФОП  Саєнко А.М., 
віжітчаніна Р.С., Варфоломієвої В.В., Вовка А.К., Белайц В.В., Кравченко 
М.Г. з проханням надати їм дозволи на виїзну торгівлю під час проведення 
заходів з нагоди Дня незалежності України. Ознайомив з проектом рішення. 
Голова засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 74 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
16.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги на лікування жителям 
громади. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М., начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконкому селищної ради, яка повідомила про те, що в селищну раду 
надійшли від 6 (шести ) осіб заяви та копії документів до них з проханням 
надати допомогу на лікування. Комісії з питань надання допомоги 
незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних 



життєвих обставинах розглянула подані заяви та копії документів до них і 
вирішила надати матеріальну допомогу зазначеним в проекті рішення 
особам. Ознайомила з проектом рішення. Голова засідання ставить питання 
на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 75 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
17.СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань щодо забезпечення житлом 
дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М., яка повідомила про те, що для формування 
пропозицій стосовно потреби спрямування субвенції за напрямами, 
передбаченими  п.4 «Порядку та умови надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.» і 
визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову 
компенсацію розпорядженням селищного голови створено комісію з питань 
щодо забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа. Виконкому необхідно затвердити рішення щодо 
створення комісії з питань щодо забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Ознайомила з 
проектом рішення. Голова засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 76 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення комісії з питань щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616  «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 
877»,  з метою виконання державних гарантій щодо соціальної підтримки 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
цільового та ефективного використання субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа виконкому необхідно 
затвердити  рішення комісії з питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, 



дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від 12 серпня 
2019 року. 
 Визначити потребу у призначенні грошової компенсації за належні для 
отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання їм житла на 
загальну суму 4744544.0 грн. Ознайомила з проектом рішення. Голова 
засідання ставить питання на голосування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  № 77 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 
Різне. 

Селищний голова Сегедій П.Ю. проінформував про те над, якими проектами 
працює зараз виконавчий апарат селищної ради та про плани на найближчий 
місяць.  

Сегедій П.Ю. привітав членів виконкому та їхні родини з Днем Державного 
Прапора України та святом, яке наближається - Днем Незалежності України. 
Запросив взяти участь у заходах з нагоди цих свят. 

  

 
 
Голова засідання, 
селищний голова 
                                                                                      П.Сегедій 
 
 
Секретар засідання, 
секретар виконкому                                                    Л. Назаренко 

 
 


