
 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

засідання виконавчого комітету 

 

смт Софіївка                                                                      09 грудня 2022 року 

 

Голова засідання: Сегедій П.Ю.-Софіївський селищний голова. 
Сегедій П.Ю. повідомляє про те, що для ведення протоколу засідання 
виконкому необхідно обрати секретаря  засідання.   

Надійшла пропозиція від Маська А.О. обрати секретарем  засідання 
виконавчого комітету, члена виконкому Качан І.М. Інших пропозицій не 
надійшло.  
(Головуючий ставить  пропозицію  на голосування- про обрання Качан І.М. 
секретарем  засідання виконкому) 

Результат голосування: «за» - 15,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, «не 
голосували»- Качан І.М. 

Ведення протоколу  засідання виконкому здійснює член виконкому Качан 
І.М. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О. ,  Головченко М.М, Дюжник А.П., 
Акастьолова Л.М.,  Акастьолова Л.П., Ісаєва Г.Г., Дишко Н.В., Ліпіна Л.В.,   
К о р ж  О . В . ,   Климчук Р.В., Лейченко С.А., М а з е н к о  В . А . ,   Розбицька 
С.В.,  Приходько Л.О.   
ВІДСУТНІ: Демченко Т.В.,  Назаренко Л.І.,  К о с т я н н і к о в а  С . І ,    Андрух 

І.І., Березній К.І.,   Корецький П.І., Лебедь В.Ф.,   Соляник В.М., Шинкаренко 
С.В. (реєстраційний листок додається). 

Голова пленарного засідання пропонує включити до порядку денного питання, 
потреба розгляду якого виникла після підписання розпорядження про 
скликання засідання виконавчого комітету, а саме: 

- Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 
військовослужбовця. 

- Про надання дозволу на укладення договору дарування об'єкту 
нерухомого майна. 

- Про надання згоди на забезпечення глиною. 
 



Результат голосування:  
«за» - 16,   «проти»-немає, «утрималися»-немає, не голосували: - немає. 

 

 
Сегедій  П.Ю.  ознайомлює   членів  виконкому  з порядком денним 

сьогоднішнього засідання виконкому. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання:  
1. Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
2. Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр надання 

соціальних послуг». 
3. Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 

військовослужбовця. 
Інформує: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

4. Про взяття на квартирний облік. 
5. Про визначення на 2023 рік переліку об’єктів та видів робіт для 

відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді громадських 
робіт. 

6. Про  визначення на 2023 рік переліку об’єктів та видів робіт для 
відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно – корисних робіт. 

7. Про тарифи на комунальні послуги. 
8. Про введення в дію рішення конкурсної комісії житлово – комунальних 

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Софіївської 
селищної територіальної громади. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

9. Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік. 

10. Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2023 рік». 

11. Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про затвердження 
Програми соціально – економічного та культурного розвитку» Софіївської 
селищної ради на 2023 рік». 
Інформує: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

12. Про надання дозволу на укладення договору дарування об'єкту 
нерухомого майна. 
Інформує: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

13. Про надання згоди на забезпечення глиною. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

14. Різне. 



 

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

1.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що 
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальні послуги», на виконання заходів  Програми соціального захисту 
населення Софіївської громади на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням  
селищної ради від 20 листопада 2020 року № 25-2/VIII «Про затвердження 
Програми соціального захисту Софіївської громади на 2021-2023 роки» (із 
змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації комісії з питань надання 
допомоги незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у 
складних життєвих обставинах від 06.12.2022 року,  виконавчий комітет 
селищної ради вирішив: 

1. Затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 
від  06 грудня 2022 року. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування громадянам 

ПІБ, **.**.**** р.н,, проживає в смт Софіївка, вул. ****, *, кв. * 

(РНОКПП *******) – 2000 грн; 
ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***,* (РНОКПП 

*******) – 3000 грн; 
ПІБ, **.**.**** р.н., проживає  в смт Софіївка, вул. ***, */* (РНОКПП 

******) – 5000 грн 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, * (РНОКПП 
*******) – 3000 грн 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, ** (РНОКПП 
*******) – 3000 грн 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 129 додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до КЗ «Центр 
надання соціальних послуг». 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись  законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі 



питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями), з метою 
організації надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують допомоги у їх подоланні, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Прийняти на обслуговування до відділення соціальної роботи КЗ 
«Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради ПІБ, 

2**.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, *, зареєстрований в м. 
Кривий Ріг, вул. ***, * кв. **. 

2. Прийняти на обслуговування до відділення соціальних послуг за 
місцем проживання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Софіївської 
селищної ради на платній основі: 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, *; 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, *; 

ПІБ, **.**.**** р.н., проживає в смт Софіївка, вул. ***, * (зареєстрована 
в смт Софіївка, вул. ***, *, кв.*). 

3. Прийняти на обслуговування до відділення стаціонарного догляду КЗ 
«Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради за кошти 
бюджету Девладівської сільської ради 

ПІБ, **.**.**** р.н., який проживає в с. ***, вул. ***, *. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 130 додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого 
військовослужбовця. 
ІНФОРМУЄ: Качан І.М., яка повідомила про те, що керуючись законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», рішенням виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради № 55 від 29.06.2022 «Про затвердження 
Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Софіївської селищної територіальної громади» (зі змінами та 
доповненнями), враховуючи заяву гр. ПІБ, додані нею документи, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати одноразову матеріальну допомогу на 
поховання військовослужбовця ПІБ, який загинув під час безпосередньої 
участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з відсічі і стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації проти України у розмірі 10 000,00 грн 
(десять тисяч гривень 00 коп.) ПІБ, яка проживає в смт Софіївка, вул. ***, */* 

(РНОКПП *******). 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 



голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 131 додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Ради Міністрів 
Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 
11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР», розглянувши заяву та подані документи, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

 

1.Взяти на квартирний облік Софіївської селищної ради до списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень: 

- дитину – сироту ПІБ, **.**. 2006 року народження, яка зареєстрована за 
адресою: вул. ***, буд.*/*, смт Софіївка, Криворізького (Софіївського) 
району, Дніпропетровської області. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 132 додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про визначення на 2023 рік переліку об’єктів та видів робіт для 
відбування адміністративного стягнення або покарання у вигляді громадських 
робіт. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що відповідно до статей 
301 та 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
враховуючи лист Криворізького районного сектору № 1 філії державної 
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області від 07.11.2022 № 
21/34/1714-22, виконавчий комітет селищної ради вирішив визначити перелік 
об’єктів та видів робіт для відбування адміністративного стягнення або 
покарання у вигляді громадських робіт. 
Ознайомив з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 133 додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про  визначення на 2023 рік переліку об’єктів та видів робіт 
для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно – корисних 
робіт. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що відповідно до статей 
311 та 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
враховуючи лист Криворізького районного сектору № 1 філії державної 



установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області від 07.11.2022 № 
21/34/1716-22, виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив 
визначити перелік об’єктів та видів робіт для відбування адміністративного 
стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. 
Ознайомив з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 134 додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про тарифи на комунальні послуги. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що           керуючись 
Конституцією України, п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», законами України «Про питну воду та питне 
водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», наказами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності», від 12.09.2018 №.239                 

«Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 
їх встановлення», враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради 
від 12.02.2021 № 16 «Про затвердження тарифу на водопостачання технічної 
води», від 21.01.2022 № 06 «Про коригування тарифів на комунальні послуги 
з централізованого постачання та водовідведення що надаються Комунальним 
підприємством «Софіївське»», від 21.10.2022 № 108 «Про затвердження 
тарифів на комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів що 
надаються Комунальним підприємством «Софіївське»», від 26.10. 2022 року 
№ 139 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання, на 
водовідведення та на вивезення твердих побутових відходів», виконавчий 
комітет селищної ради вирішив: 
 

1. Встановити Комунальному підприємству «Софіївське» на плановий 
період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року тарифи: 

1.1. на централізоване водопостачання в смт Софіївка, с. Петрове,                            
с. Запорізьке та с. Братське у розмірі: 
               а) для населення – 35,39 грн. з ПДВ за 1 м3 ; 

               б) для бюджетних установ – 46,01 грн. з ПДВ за 1 м3; 

               в) для інших споживачів – 53,09 грн. з ПДВ за 1 м3. 

1.2. на централізоване водопостачання в с. Новоюлівка, с. Автодівка,                   
с. Трудолюбівка, с. Степове та с. Новопетрівка у розмірі: 
               а) для населення – 17,00 грн. з ПДВ за 1 м3 ; 

               б) для бюджетних установ – 17,00 грн. з ПДВ за 1 м3; 

               в) для інших споживачів – 17,00 грн. з ПДВ за 1 м3. 



        1.3. на водовідведення в смт Софіївка у розмірі:  
            а) для населення – 27,72 грн. з ПДВ за 1 м3  ; 

            б) для бюджетних установ – 36,04 грн. з ПДВ за 1 м3; 

            в) для інших споживачів – 41,58   грн. з ПДВ за 1 м3. 

        1.4. на вивезення твердих побутових відходів в смт Софіївка, с. Петрове 
та с. Запорізьке у розмірі:  
            а) для населення приватного сектору – 22,00 грн. з ПДВ з одного 
мешканця; 
        б).для населення багатоквартирних будинків – 20,00 грн. з ПДВ з одного 
мешканця; 
        в) для бюджетних установ – 220,80 грн. з ПДВ за 1 м3 ; 

        г) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 254,77 грн. 
з ПДВ за 1 м3. 

         1.5. на водопостачання технічної води для господарських потреб в                               
с. Миколаївка у розмірі: 
            а) для населення – 17,78 з ПДВ за 1 м3 ; 

            б) для бюджетних установ – 22,01 з ПДВ 1 м3.      

Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 135 додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про введення в дію рішення конкурсної комісії житлово – 

комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУЄ: Масько А.О., який повідомив про те, що розглянувши рішення 
конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з вивезення твердих 
побутових відходів на території Софіївської селищної територіальної громади 
оформлене протоколом від 05 грудня 2022 року № 1, керуючись пунктами 30, 
31 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 
відходів, затвердженого постановою КМУ від 16 листопада 2011 року № 1173 

«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» ,статтею 28 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», статтями 30,40,59 Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
відходи», виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

 

1. Ввести в дію рішення конкурсної комісії яким визначено виконавця 
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Софіївської 
селищної територіальної громади Комунальне підприємство «Софіївське» 
оформлене протоколом від 05 грудня 2022 року № 1. 

2. Комунальне підприємство «Софіївське» має право надавати послуги з 
вивезення твердих побутових відходів на території Софіївської селищної 
територіальної громади строком на 1 рік з моменту укладання договору на 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 



Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 136 додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О.- начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка повідомила про те, що відповідно до Конституції України, 
керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік», виконавчий комітет селищної ради вирішив: 
 1. Погодити в цілому внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік за доходами (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 1. 
 2. Погодити в цілому внесення змін до показників бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками 
коштів бюджету Софіївської селищної територіальної громади, згідно з 
додатком 2. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 137 додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2023 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що відповідно до 
Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 28, 
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», виконавчий комітет 
селищної ради вирішив: 
 1. Схвалити проєкт рішення селищної ради «Про бюджет Софіївської 
селищної територіальної громади на 2023 рік», згідно з додатком. 

2. Проєкт рішення селищної ради «Про бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2023 рік» внести на розгляд чергової сесії 
селищної ради. 
 

Ознайомила з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  



УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 138 додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про 
затвердження Програми соціально – економічного та культурного розвитку» 
Софіївської селищної ради на 2023 рік». 
ІНФОРМУЄ: Приходько Л.О., яка повідомила про те, що Відповідно до 

Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програми 

економічного і соціального розвитку України», керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» виконавчий комітет селищної ради 

вирішив схвалити проєкт рішення селищної ради «Про затвердження 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Софіївської 
селищної ради на 2023 рік». 
Ознайомила з проєктом рішення і додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 139 додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування 
об'єкту нерухомого майна. 
ІНФОРМУЄ: Розбицька С.В.- начальних служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 177 Сімейного 
кодексу України, відповідно до  Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 
розглянувши заяву ПІБ, та додатковий пакет документів, виконавчий комітет 
селищної ради вирішив надати дозвіл ПІБ, **.**.**** р.н, на укладання 
договору дарування об'єкту нерухомого майна: житлового будинку загальною 
площею 44,3 кв.м., що розташований за адресою: смт Софіївка, вул. ***, буд. 
** Криворізького (Софіївського району) Дніпропетровської області, та є його 
приватною власністю, на ім'я ПІБ, **.**.**** р.н., та на ім'я ПІБ, **.**.**** 

р.н., з урахуванням прав та інтересів малолітньої ПІБ, **.**.**** р.н., яка 
зареєстрована за вищезазначеною адресою, шляхом забезпечення 
безперешкодного користування дитиною майном. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,  «проти»- немає, «утрималися»-немає, не 

голосували-н е м а є .  

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 140 додається) 
13.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на забезпечення глиною. 
ІНФОРМУЄ: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за 



додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, яка 
повідомила про те, що до селищної ради звернувся представник АТ 
«УКРТРАНСНАФТА» з проханням посприяти НПС «Широке» ЛВДС 
«Кременчук» АТ «УКРТРАНСНАФТА», у забезпеченні глиною або іншими 
сипучими матеріалами.  
Після обговорення даного питання вирішили даний лист переслати в  
Криворізьку РДА так як глина- корисна копалина загальнодержавного 
значення. Використання корисних копалин належить до компетенції 
державних органів влади. 
 

Результати поіменного голосування додаються. 
 

 
 

 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
член виконкому                                                             Ірина КАЧАН 

 

 


