
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                     № 100-од                     16 липня 2021 року 

 

Про  скликання  одинадцятої сесії Софіївської селищної ради  
 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи ст. 13 Регламенту Софіївської селищної ради VIІI скликання, 
скликати одинадцяту сесію Софіївської селищної ради  VIІI скликання.               
Пленарне засідання чергової одинадцятої сесії провести 28 липня 2021 року о  
13-й годині в сесійній   залі Софіївської селищної ради за адресою: смт 
Софіївка, вул. Шкільна, 19. 

Рекомендую депутатам прибути на сесію у засобах індивідуального 
захисту, дотримуватися по відношенню один до одного безпечної дистанції та 
інших рекомендацій, запропонованих МОЗ України.  

1. На розгляд сесії винести питання: 
1.1. Про виконання місцевого бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 
1.2. Про внесення змін  до рішення селищної ради від 16.12.2020 

№114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 

1.3. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Софіївської селищної ради на 2019-2021 роки. 
Доповідає: начальник фінансового відділу Софіївської селищної ради 
Приходько Л.О. 
             1.4 Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 
року №89-3/VІІІ «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська ЦЛ» на 2021 року» 

Доповідає: директор КП «Софіївська центральна лікарня» Лейченко С.А. 
             1.5 Про списання майна комунальної власності Софіївської селищної 
ради. 



             1.6 Про приймання майна до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади. 
             1.7 Про передачу комунального майна Софіївської селищної ради. 

     1.8 Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 
20.11.2020 №22-2/VIII «Про затвердження Регламенту Софіївської селищної 
ради VIII скликання» 

Доповідає: начальник відділу комунальної власності та правового 
забезпечення виконавчого комітету Софіївської селищної ради             
Акастьолова Л.П. 

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

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

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

      1.12 Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства. 

      1.13 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

      1.14 Про передачу земельних ділянок в комунальну власність. 
      1.15 Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КП «Софіївське» 
для розміщення твердих побутових відходів. 

       1.16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель та споруд для подальшої передачі у власність. 

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

       1.18 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту, з метою надання її в користування фізичній 
особі по договору особистого строкового сервітуту. 

       1.19 Про вилучення земельної ділянки за добровільною відмовою. 
       1.20 Про внесення змін в рішення сесії ради. 

       1.21 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки з метою викупу у власність. 



       1.22  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури та 
передачу її в оренду. 
Доповідає: головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради Ільїна Р.І. 
                1.23 Про внесення змін до рішення Софіївської селищної ради від 28 
лютого 2018 року №1692-32/VII. 

Доповідає: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О. 
                1.24 Про внесення змін до установчих документів Комунального 
закладу «Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 
Доповідає: начальник відділу освіти виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Мазенко В.А. 
               1.25 Про надання дозволу на виготовлення детального плану частини 
території земельної ділянки. 
Доповідає: начальник відділу-головний архітектор відділу містобудування, 
архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Костяннікова С.І. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Назаренко 
Людмилу Іванівну, секретаря селищної  ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                                         П.СЕГЕДІЙ 

 


