
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
селищного голови  

 
смт Софіївка                           № 166  - од                          4 грудня 2018 р. 

 
Про скликання сорок першої 
(позачергової) сесії Софіївської 
селищної ради сьомого  скликання. 
 
             Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  вважаю за необхідне скликати  сорок першу(позачергову) сесію 
Софіївської селищної ради сьомого скликання. Пленарне засідання 
відбудеться 12 грудня 2018 року о 13-й годині в залі засідань Софіївської 
селищної ради (смт Софіївка, вул. Шкільна, 19, другий поверх): 
 На розгляд сесії внести такі питання: 
1. Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку Софіївської селищної ради на 2019 рік. 
2.  Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в 

Афганістані. 
3.  Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників АТО. 
4. Про встановлення розміру допомоги учасникам АТО. 
5. Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого. 

6.  Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищених верств 
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

7. Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах селищної ради. 

8.  Про організацію харчування дітей  освітніх установ Софіївської селищної 
ради у 2019 році. 



9. Про встановлення пільг на батьківську плату за харчування дітей на 2019 
рік. 

10. Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік. 
11. Про упорядкування структури та умов оплати праці селищного голови. 
12. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

виконавчого комітету селищної ради. 
13. Про затвердження чисельності виконавчого комітету селищної ради та 

витрат на його утримання. 
14. Про забезпечення дисципліни споживання енергоносіїв установами 

селищної ради на 2019 рік. 
 (Інформує: Савицька Л.І.) 
15. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку на території смт Софіївка. 
(Інформує: Костяннікова С.І.) 
16.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
17. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
подальшої передачі у власність. 

18.  Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
(Інформує: Ільїна Р.І.) 
19.  Про внесення проектів до Стратегії розвитку Софіївської селищної ОТГ 

на 2018-2028 роки. 
20. Про затвердження Програми соціально- економічного та культурного 

розвитку та плану заходів. 
21. Про затвердження проектів переможців «Бюджету участі» на 2019 рік та 

їх фінансування. 
22. Про співфінансування проектів, які входять до Програми місцевого 

економічного розвитку та плану заходів. 
(Інформує: Шинкаренко С.В.) 
23. Про зміну структури та штатної чисельності КЗ «Софіївська центральна 

бібліотека» 
(Інформує: Ісаєва Г.Г.) 
 
РІЗНЕ. 
Селищний голова                                             П.СЕГЕДІЙ 

 

 


