
 

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 
смт Софіївка 26 жовтня 2021 року 

 
Голова засідання: Сегедій П.Ю,- селищний голова. 
Секретар засідання: Назаренко Л.І.- секретар селищної ради. 
ПРИСУТНІ члени виконкому: Масько А.О., Акастьолова Л.П.,  Качан І.М., 
Ісаєва Г.Г.,  Корецький П.І., Мазенко В.А.,  Соляник В.М., Климчук Р.В., 
Костяннікова С.І., Корж О.В., Розбицька С.В.,   Лейченко С.А., Лебедь В.Ф., 
Хваль Ю.О. 
ВІДСУТНІ: Акастьолова Л.М., Головченко М.М., Демченко Т.В.,  Дюжник 

А.П., Ліпіна Л.В., Дишко Н.В.,  Андрух І.І., Бідулько Т.В., Шинкаренко С.В.,   
(реєстраційний листок додається). 

Сегедій  П.Ю.  цікавиться  у  членів  виконкому  чи  всі  ознайомилися  з 

порядком денним сьогоднішнього засідання. 
Проведено голосування щодо затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету селищної ради в цілому. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
Таким  чином,  до  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету 

селищної ради включено такі питання: 
1. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання, на 

водовідведення, та на вивезення твердих побутових відходів. 
2. Про взяття на квартирну чергу. 
3. Про надання згоди на реалізацію майна. 
4. Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 

Доповідає: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

5. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
6. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
7. Про зміну адреси індивідуального житлового будинку. 
8. Про присвоєння адреси індивідуальному житловому будинку.  



Доповідає: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради. 

9. Про прийняття громадян на обслуговування до Центру надання 
соціальних послуг Софіївської селищної ради. 

10.  Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
Доповідає: Качан І.М. – начальник відділу розвитку соціальної сфери 

виконавчого комітету  селищної ради.    
11. Про підсумки виконання місцевого бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 
12. Про внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської 

селищної територіальної громади на 2021 року. 
Доповідає: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

13. Про надання висновку про визначення місця проживання малолітньої 
дитини. 

14. Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. 
15. Про надання висновку про доцільність повернення дитини в біологічну 

сім’ю. 
16. Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єктів 

нерухомого майна на ім’я малолітньої дитини. 
17. Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єкту 

нерухомого майна на ім’я малолітніх дітей. 
18. Про надання висновку про визначення місця проживання малолітньої 

дитини. 
Доповідає: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради. 

19. Про погодження інвестиційної Програми КП «Софіївське» у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 
2022 рік. 

Доповідає: Лебедь В.Ф.- директор КП «Софіївське». 
20. Про проведення конкурсу на надання житлово- комунальних послуг з 

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

1.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 
ВИСТУПИЛА: Приходько Л.О.- начальник фінансового відділу Софіївської 
селищної ради, яка ознайомила членів виконкому з підсумками виконання 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади за 9 місяців 
2021 року. Дала відповіді на запитання, які виникли у членів виконкому під 
час звіту. 



Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 131 

додається). 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік. 
ВИСТУПИЛА: 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 2021 рік» (зі змінами та 
доповненнями), виконавчий комітет селищної ради вирішив погодити в 
цілому внесення змін до показників місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади, згідно з 
додатком. 
Ознайомила з проєктом рішення та додатком до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 

голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 132 

додається). 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання висновку про визначення місця проживання 
малолітньої дитини. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В.- начальник служби у справах дітей виконкому 
селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 161  Сімейного 
кодексу України,  статтями 8,11,12 Закону України «Про охорону дитинства», 
статтею 29 Цивільного кодексу України, принципом 6 Декларації прав дитини, 
відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008, враховуючи рекомендації 
комісії з питань захисту прав дитини від 06.10.2021 (протокол № 12), заяву *** 

та додаткові документи, виконавчий комітет селищної ради вирішив 
затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої дитини 
***, ***р.н. (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 



проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 133 

додається). 
 

4.СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19,150, 
пунктом 1 статті 164, статтею 180  Сімейного кодексу України, статтями 
11,12,15 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання ухвали 
Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 05.10.2021, 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 22.10.2021 
(протокол № 13), виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити 
висновок про доцільність позбавлення ***, 06.03.1985 р.н., батьківських прав 
відносно малолітнього сина ***, 26.03.2014 р.н. (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 134 

додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання висновку про доцільність повернення дитини в 
біологічну сім’ю. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 статті 151  
Сімейного кодексу України, п. 11 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'язаного із захистом прав дитини», 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 22.10.2021 
(протокол № 13), розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив затвердити висновок про 
доцільність повернення малолітньої дитини ***, 20.05.2014 р.н. в біологічну 
сім'ю матері ***, 2*** р.н. (додається). 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 



УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 135 

додається). 
 

6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єктів 
нерухомого майна на ім’я малолітньої дитини. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., 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», враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 22.10.2021 (протокол № 
13), розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати дозвіл ***, *** р.н, на укладання 
договору дарування об'єктів нерухомого майна: житлового будинку загальною 
площею *** кв.м., і земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0.1328 га, що 
розташовані за адресою: ***, вул. ***, буд. ** Криворізького (Софіївського 
району) Дніпропетровської області, та є його приватною власністю, на ім'я 
малолітнього ***, *** р.н., з урахуванням прав та інтересів малолітньої ***, 

*** р.н., яка зареєстрована за вищезазначеною адресою, шляхом забезпечення 
безперешкодного користування дитини майном. 

       Надати ***, **** р.н., дозвіл на підписання договору дарування об'єктів 
нерухомого майна від імені малолітнього ***, ***р.н.. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 136 

додається). 
 

7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування об’єкту 
нерухомого майна на ім’я малолітніх дітей. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., 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», враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 06.10.2021 (протокол № 
12), розглянувши заяву ***, та додатковий пакет документів, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив надати дозвіл ***, *** р.н, на укладання 
договору дарування об'єкту нерухомого майна: житлового будинку загальною 



площею 54.2 кв.м., що розташований за адресою: с. ***, вул. ***, буд. ** 

Криворізького (Софіївського) району Дніпропетровської області, та є його 
приватною власністю відповідно договору купівлі-продажу, на ім'я малолітніх 
***, *** р.н., та ***, *** р.н. у спільну сумісну власність. 
       Надати ***, *** р.н., дозвіл на підписання договору дарування об'єкту 
нерухомого майна від імені малолітніх ***, *** р.н., та ***, ***р.н.. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 137 

додається). 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання висновку про визначення місця проживання 
малолітньої дитини. 
ВИСТУПИЛА: Розбицька С.В., яка повідомила про те, що керуючись статтею 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 161  
Сімейного кодексу України,  статтями 8,11,12 Закону України «Про охорону 
дитинства», статтею 29 Цивільного кодексу України, принципом 6 Декларації 
прав дитини, відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки 
та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008, враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 22.10.2021 (протокол № 
13), заяву *** та доданий пакет  документів, виконавчий комітет селищної 
ради вирішив затвердити висновок про визначення місця проживання 
малолітньої дитини ***, ***р.н. (додається). 

Визначити місце проживання малолітньої дитини ***, *** р.н., разом з 
матір'ю ***, *** р.н. 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 138 

додається). 
 

9.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання, 
на водовідведення, та на вивезення твердих побутових відходів. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, який повідомив про те, що розглянувши заяву 
Комунального підприємства «Софіївське» та подані документи з 
розрахунками, виконавчий комітет вирішив встановити КП «Софіївське» на 
плановий період з 01.01.2022 по 31.12.2022 тарифи: на централізоване 



водопостачання в смт Софіївка, с. Петрове, с. Запорізьке та с. Братське у 
розмірі: 
               а) для населення - 32,00 грн. з ПДВ за 1 м3;  

               б) для бюджетних установ – 41,60 грн. з ПДВ за 1 м3; 

               в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів –                 

48,00 грн. з ПДВ за 1 м3. 

            На водовідведення у розмірі:  
            а) для населення – 26,00 грн. з ПДВ за 1 м3  ; 

            б) для бюджетних установ – 33,81 грн. з ПДВ за 1 м3; 

            в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів -                

39,02 грн. з ПДВ за 1 м3. 

             На вивезення твердих побутових відходів в смт Софіївка, с.Петрове та 
с.Запорізьке у розмірі: 
 

            а) для населення – 16.48 грн. на одного мешканця; 
            б) для бюджетних установ – 184,24 грн. з ПДВ за 1 м3; 

            в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 212,58                

грн. з ПДВ за 1 м3. 

Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.   
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 139 

додається). 
 

10.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирну чергу. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що в селищну раду 
надійшла заява від гр. Костенко В.М. з проханням поставити на квартирну 
чергу її підопічну Костенко Валентину Володимирівну, 23.10.2005 р.н., як 
дитину, яка позбавлена батьківського піклування. До заяви надано копії 
необхідних документів. 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 140 

додається). 
11.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реалізацію майна. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що керуючись пунктом 30 
частини 1 статті 26, статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні”, розглянувши лист Комунального підприємства «Софіївське»  від 



07.10.2021 року №201, виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
вирішив надати комунальному підприємству "Софіївське” згоду на реалізацію 
металевих труб демонтованої мережі водопостачання по с. Трудолюбівка                       
(1200 п.м діаметром 100 мм). 
Ознайомив з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -15, «проти»- 0, «утрималися»- 1, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 141 

додається). 
 

12.СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання безрідного. 
ВИСТУПИВ: Масько А.О., який повідомив про те, що в селищну раду 
звернулася гр. Верещак В.В., яка просить відшкодувати їй кошти в сумі 4500 
грн., які вона витратила на поховання безрідного Дичка Є.Ю. До заяви надано 
копії необхідних документів. Антон Олегович повідомив, що до нього 
надійшла інформація про те,  що кошти на поховання безрідного Дичка Є.Ю. 
були надані іншими особами. Повідомив членам виконкому прізвища цих осіб. 
Після обговорення даного питання селищний голова надав пропозицію: 
детально вивчити дане питання і перенести його розгляд на чергове засідання 
виконкому. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд даного питання на чергове засідання 
виконкому. 
 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І.- начальник відділу-головний архітектор 
відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території 
виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Зуб В.В. від 
01.10.2021, та гр. Томчука В.О. від 22.09.2021, виконавчий комітет селищної 
ради вирішив: 
 

1.  Надати дозвіл громадянці Зуб Валентині Вікторівні на проведення 
земляних робіт з будівництва водопроводу від центральної водопровідної 
мережі до житлового будинку № 8 по вул. *** в смт Софіївка.  
 

2.  Надати дозвіл громадянину Томчуку Володимиру Олександровичу на 
проведення земляних робіт по заміні частини водопроводу від центральної 



водопровідної мережі до житлового будинку № ** по вул. *** в                      смт 
Софіївка.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 142, 143 

додаються). 
14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що 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 № 14  від 08.09.2021 «Про обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню», виконавчий комітет селищної 
ради вирішив надати дозвіл Третьому відділу у смт Софіївка Криворізького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
на проведення робіт з видалення трьох дерев (два берести та одна акація) 
розташованих на прилеглій території за адресою: вул. Незалежності, 95 в смт 
Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області без оплати відновної 
вартості в зв’язку з аварійним та сухостійним станом дерев. 
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 144 

додається). 
 

15.СЛУХАЛИ: Про зміну адреси індивідуального житлового будинку. 
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що враховуючи 
заяву Чичканенко Таїсії Анатоліївни та Чичканенка Григорія Вікторовича від 
18.10.2021, з метою впорядкування  нумерації об’єкту нерухомого майна, 
виконавчий комітет селищної ради вирішив змінити адресу індивідуального 

житлового будинку, що належить на праві приватної власності Чичканенко 
Таїсії Анатоліївні та Чичканенку Григорію Вікторовичу: 

з вулиця ***, № *, смт Софіївка Криворізького (колишнього 
Софіївського) району Дніпропетровської області  

на вулиця***, № *А, смт Софіївка Криворізького (колишнього 
Софіївського) району  Дніпропетровської області. 

 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 



Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 145 

додається). 
 

16.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси індивідуальному житловому будинку.  
ВИСТУПИЛА: Костяннікова С.І., яка повідомила про те, що керуючись 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Порядку 
присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2021 № 690, 
враховуючи заяву Мазура Сергія Васильовича від 19.10.2021, виконавчий 
комітет селищної ради вирішив присвоїти адресу індивідуальному житловому 
будинку, що належить на праві приватної власності Мазуру Сергію 
Васильовичу: 

вулиця ***, № *, село ***, Криворізький (колишній Софіївський) район, 
Дніпропетровська область.  
Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 146 

додається). 
 

17.СЛУХАЛИ: Про прийняття громадян на обслуговування до Центру 
надання соціальних послуг Софіївської селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М.- начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету  селищної ради, яка повідомила про те, що з метою 
ефективної організації надання соціальних послуг громадянам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги у їх 
подоланні : 

1.  Прийняти на обслуговування до  відділення соціальних послуг за 
місцем проживання комунального закладу «Центр надання соціальних 
послуг» Софіївської селищної ради: 

1.1  до  відділення соціальних послуг за місцем проживання 

Ф., 29.11.1939 р.н., проживає в ***, вул. ***, *; 

Л., 14.03.1938 р.н., проживає в ***, вул. ***, *; 

К., 14.03.1951 р.н., проживає ***, вул. ***, **; 

1.2   до відділення соціальної роботи: 
К., 11.05.2010 р.н., ***, вул. ***, *; 

сім’ю Ч., 18.02.1981 р.н., ***, вул. ***, *; 

         сім’ю Д., 06.12.1989 р.н., ***, вул. ***, *. 



   

2. Звільнити від оплати за надання соціальної послуги 

   2.1 « догляд вдома »: 
Ф., 29.11.1939 р.н., проживає в ***, вул. ***, **; 

Л., 14.03.1938 р.н., проживає ****, вул. ***,*; 

2.2   «соціальний супровід» 

Ч., 18.02.1981 р.н., ***, вул. ***, **; 

Д., 06.12.1989 р.н., ***, вул. ***, 8 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 147 

додається). 
 

18.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям громади. 
ВИСТУПИЛА: Качан І.М., 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, заходів Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та 
членів їх сімей – мешканців Софіївської громади на 2019–2021 роки, на 
підставі рішення  комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам 
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах від 
25.10.2021 2021 року  виконавчий комітет селищної ради вирішив 

затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 
від  25 жовтня 2021 року. 
Надати допомогу на лікування жителям громади: 

   Ж. – 3000 (три тисячі) грн. 
   Р. – 3000 (три тисячі) грн. 
   Р. - 3000 (три тисячі) грн. 
   В. - 1000 (одна тисяча) грн. 

 

Ознайомила з проєктом рішення. Після обговорення голова засідання ставить 

проєкт рішення виконавчого комітету на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 148 

додається). 
 

19.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної Програми КП «Софіївське» у 



сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
на 2022 рік. 
ВИСТУПИВ: Лебедь В.Ф.- директор комунального підприємства 
«Софіївське», який повідомив про те, що керуючись  п. 3.2, п. 4.1 Порядку 
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого спільними наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово - комунального господарства України від 14.12.2012 
№ 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 181 Закону 
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», п.п. 5 п. 
«а» ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив погодити 
інвестиційну програму КП «Софіївське» у сфері централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення на                 2022 рік. 
Ознайомив з проєктом рішення та основними розділами програми. Після 

обговорення голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету 

на голосування. 

Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не голосували- 

0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 149 

додається). 
20.СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на надання житлово- 

комунальних послуг з вивезення побутових відходів на території 
Софіївської селищної територіальної громади. 

ВИСТУПИВ: 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», Законом України  «Про житлово-комунальні послуги», ст. 
351 Закону України «Про відходи», порядком проведення конкурсу на 
надання послуг з вивезення побутових відходів затвердженим  
постановою Кабінету Міністрів України  від 16.11.2011 № 1173 
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою 
впорядкування та належної організації діяльності у сфері надання 
послуг з вивезення побутових відходів на території Софіївської 
селищної територіальної громади, виконавчий комітет селищної ради 
вирішив оголосити конкурс на надання послуг з вивезення побутових 
відходів на території Софіївської селищної територіальної громади. 

Ознайомив з проєктом рішення та додатками до нього. Після обговорення 

голова засідання ставить проєкт рішення виконавчого комітету на 



голосування. 
Підсумки голосування: «за» -16, «проти»- 0, «утрималися»- 0, не 

голосували- 0 

УХВАЛИЛИ: (рішення виконавчого комітету селищної ради № 150 

додається). 
 

 

Голова засідання, 
селищний голова Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

Секретар засідання, 
секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


