
 

 
 
 

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка 29 листопада 2019 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю. – селищний голова. 
ПРИСУТНІ члени виконкому:  Масько А.О., Ільїна Р.І., Ніщік І.М., Корж 

О.В., Крючков В.М., Семеряга В.Г., Рудніцький О.З.,  Климчук Р.В., 
Акастьолова Л.П., Джерелейко В.О., Тиркба Р.О.. 

ВІДСУТНІ: Демченко Т.В., Корецький П.І., Назаренко Л.І. 
Сегедій П.Ю. зазначив, що секретар виконкому Назаренко Л.І. перебуває 

у відпустці. Нам для ведення протоколу необхідно обрати секретаря. Які 
будуть пропозиції? 

Рудніцький О.З та Семеряга В.Г. запропонували кандидатуру Маська 
А.О. 

ВИРІШИЛИ секретарем засідання виконавчого комітету обрати Маська 
А.О.. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималися»- 0, не голосували-1 

Сегедій П.Ю. цікавиться у членів виконкому чи всі знайомі порядком 
денним сьогоднішнього засідання. Зазначив, що сьогодні засідання позачергове, 
пов'язане з використанням державної субвенції місцевим бюджетам. 

 
Затверджується ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження протоколу комісії з питань щодо забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
(Інформує: Качан І.М.) 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу комісії з питань щодо 



забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа.  

ВИСТУПИЛА: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету селищної ради, яка у своєму виступі повідомила 
присутнім про те, що 15 листопада 2019 року Уряд виділив Дніпропетровській 
області додатково 21604225,00 грн. для забезпечення житлом до кінця 
поточного року дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1081-р) шляхом 
виплати компенсації. 

За рішенням обласної комісії (протокол № 4 від 22 листопада 2019 року) 
департаментом капітального будівництва облдержадміністрації повернуто 
кошти у сумі 6487490,00 грн, які також спрямовані на виплату компенсації 
дітям-сиротам. 

Зазначені кошти розподілені між бюджетами міст, районними бюджетами 
та бюджетами об’єднаних територіальних громад. Нашій громаді теж виділено 
додатково кошти  у сумі 356128,00 грн. (на одну особу.) 

26 листопада 2019 року проведене засідання комісії, прийнято рішення 
про призначення виплати грошової компенсації для придбання житла гр. Банах 
Оксані Володимирівні, 09.09.1997 року народження. 

Також доповідач повідомила, що гр. Банах О.В. особа з числа дітей-сиріт, 
на квартирному обліку перебуває з листопада 2013 року, власного житла не 
має, проживає у найманому будинку в с. Серігївка. 

В обговоренні взяли участь Рудніцький О.З., Семеряга В.Г., Акастьолова 
Л.П. 

Членів виконкому цікавили питання: як будуть виплачені кошт игр. Банах, 
чи не розтратить вона  кошти не за призначенням, як буде здійснюватись 
котроль за використанням коштів. 

УХВАЛИЛИ: затвердити протокол комісії. Рішення № 112 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 0. 

 
 

 
Голова засідання, 
селищний голова              П.Сегедій 

 
 
 
Секретар засідання, 
секретар селищної ради             А. Масько 


