
Вислів: «Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться». Потім я 
зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося – змінитися мені 
самому, – Джим РОН». 
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ЗВІТ ДМИТРІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2020 РІК 

Наталія СТИРКУЛЬ: «ЩИРЕ БАЖАННЯ ЗМІНИТИ ЖИТТЯ 
ГРОМАДІВЦІВ НА КРАЩЕ ТА ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН МОТИВУЮТЬ 
НАС У ПОВСЯКДЕННІЙ РОБОТІ» 

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є 
підзвітність та відповідальність перед жителями. Відповідно до статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проводиться звіт про 
роботу, діяльність ради та її виконавчих органів перед територіальною 
громадою. 

Нашу громаду було створено у квітні 2018 року, в 2019 було приєднано 
Цибулівську сільську раду. Поточний адміністративно-територіальний устрій 
склався у жовтні 2020 року, коли було приєднано Іванковецьку сільську раду. 

Відповідно до перспективного плану загальна площа громади складає – 54747,6 

га землі, чисельність населення – 7546 осіб. 
Вся наша діяльність будується планово. У грудні минулого року на 

пленарному засіданні сільської ради восьмого скликання було затверджено 
Регламент сільської ради та план роботи на 2021 рік, а на засіданні її 
виконавчого комітету  -   Регламент роботи виконкому та план роботи на 2021 
рік. Всього ж виконавчим комітетом у звітному періоді прийнято 127 рішень. 

Головною формою роботи була і залишається сесійна діяльність. За 
звітний рік відбулось 12 пленарних засідань ради , на яких прийнято 973 
рішення, в тому числі: із земельних питань - 869, з організації діяльності  
апарату - 34, з розвитку інфраструктури громади - 26, ухвалено бюджетних 
питань – 32 та 12 – щодо  прийняття та реалізації місцевих галузевих програм. 
Всі питання, що вносилися на розгляд ради,  попередньо обговорювалися у 
профільних постійних комісіях. 

Дмитрівська сільська рада здійснює свою діяльність відкрито і гласно. На 
офіційному сайті, офіційній сторінці в мережі «Фейсбук» систематично 
висвітлюється інформація про діяльність сільської ради, її виконавчого 
комітету, заходи, які проходять на території громади. Крім того, інформація про 
діяльність ради друкується на сторінках інформаційного бюлетеня «Вісник 
Дмитрівської громади». 
 

В рамках покращення інформаційної діяльності, оновлено сайт на 
платформі «Досвід», де розміщується офіційна інформація, оприлюднюються  
рішення   сільської ради та виконавчого комітету, а також проекти нормативно-

правових актів. висвітлюються основні заходи, що відбуваються на території 
громади. З метою висвітлення  основних заходів, що відбуваються на території 
громади,   створено електронну Мапу об'єктів молодіжної інфраструктури 



Дмитрівської ОТГ,  сторінку в соціальній мережі, що  дає змогу громадськості 
оперативно знайомитися з подіями, що відбуваються за участю керівництва, 
депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету,  посадових осіб 
місцевого самоврядування,  

Ключовими документами розвитку громади є: сільський бюджет; 
програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської ОТГ та  місцеві 
галузеві програми. 

Узагальнюючим прогностичним документом є Програма соціально-

економічного розвитку Дмитрівської ТГ, яка акумулювала всі нагальні потреби 
та проблеми громади. Дана програма є умовою залучення державної 
інфраструктурної субвенції, субвенції на соціально-економічний розвиток 
території з державного бюджету місцевому бюджету. Протягом 2020 року у 
громаді відбувалися заходи та роботи у відповідності до Стратегії розвитку 
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2019–2027 роки. 

Стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається 
громадою як «своя». Створений разом з громадою даний стратегічний план 
спрямовується на покращення стандартів життя, раціональну організацію   
діяльністі та стратегічний розподіл ресурсів. 

ПРАВИЛЬНО СФОРМОВАНИЙ БЮДЖЕТ – ЗАПОРУКА 
ПРОЦВІТАННЯ ГРОМАДИ. 

Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім 
залежить від наповнення бюджету.  

У 2020 році планові надходження до загального фонду з держбюджету у 
вигляді субвенцій склали: 22 976,974 тис.  грн., в т.ч.: базова дотація – 1 342,6 

тис.грн.; освітня субвенція – 16 276,8 тис. грн.; медична субвенція – 1 039,0 тис. 
грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 667,7 тис. грн.; 
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 705,966 тис.грн., 
у т.ч.: субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 682,868 тис.грн.; 
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду – 119,3 тис.грн.; субвенція з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

98,728 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 214,685 тис.грн.; 
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду – 3,415 тис.грн.; субвенція з 
місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 



селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 586,970 тис.грн. 
Основні планові доходи на 2020 рік, згідно із бюджетною класифікацією, 
склали: 
Податок та збір на доходи фізичних осіб – 13 562,95 тис.грн. Рентна плата та 
плата за використання інших природних ресурсів – 2 632,944 тис.грн. Акцизний 
податок – 2 099,349 тис.грн. Податок на майно – 14 178,156 тис. грн. Єдиний 
податок – 7 527,237 тис. грн. Адміністративні збори та платежі – 67,814 тис.грн. 
Фактично, за 12 місяців діяльності громади у звітному році, бюджет виконано 
на 104,82%, що склав 64 061,6 тис.грн. Загальний фонд без урахування 
трансфертів становить 40 188,317 тис.грн. (з урахуванням трансфертів – 61 

220,383 тис.грн.). До спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло 
2 841,215 тис.грн. 
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДМИТРІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК 

 тис.грн. 
Освіта,  25 211,0 

в т.ч. освітня субвенція  16 276,8 

Апарат управління 9 075,4 

Фінансовий відділ 87,5 

Благоустрій 1 808,6 

Медична субвенція 1 039,0 

Транспорт (ремонт доріг) 2 510,2 

Культура та бібліотеки 1 385,3 

Соціальний захист 377,0 

Землеустрій 174,9 

ЗМІ (друк інформаційного бюлетеня) 94,5 

Інші субвенції з місцевого бюджету 4 309,0 

Субвенція 18 ДПРЧ 100,0 

Субвенція ГУ НП у Кіровоградській області 200,0 

Субвенція обласному бюджету на ремонт доріг 400,0 

Загальна кількість капітальних видатків по ОТГ становить 10 611,8 тис.грн., в 
т.ч. по: освіті в сумі 2 573,1 тис.грн.; органу місцевого самоврядування — 121,9 

тис.грн.; благоустрою населених пунктів – 491,2 тис.грн. – придбання сміттєвих 
майданчиків, ігрового майданчика «Бармалей»; по культурі – 1 572,1 тис.грн. – 

будівництво літнього майданчику біля Будинку культури; придбання житла 
дітям – сиротам – 682,9 тис.грн.; по будівництву інших об’єктів комунальної 
власності – 5 463,2 тис.грн. (в т.ч. реконструкція елементів благоустрою парку – 

4 994,4 тис.грн., по облаштуванню скверу по Площі Перемоги – 418,4 тис.грн., 
виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 
об’єкту благоустрою паркової алеї – 25,2 тис.грн., по капітальному ремонту 
пам’ятної стели – 25,2 тис.грн.); проведенню експертної оцінки земельної 
ділянки чи права на неї – 4,8 тис.грн.; інші субвенції з місцевого бюджету – 18,0 

тис.грн. на функціонування первинної медико-санітарної допомоги. 



 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

У звітному періоді Дмитрівською сільською радою прийнято 876 рішень 
із земельних питань, зокрема, щодо укладення  та продовження договорів 
оренди - на 37 ділянок; надання  дозволів на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства –172; надання дозволів на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 5; дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва – 4; затверджено землевпорядні документації та 
передано у власність 170 земельних ділянок; затверджено проектно-технічну 
документацію та передано у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 7 ділянок; прийнято рішення про 
припинення права користування 43 земельними ділянками в зв’язку з 
добровільною відмовою громадян від користування. Затверджено містобудівну 
документацію «Оновлення та внесення змін до генерального плану населеного 
пункту с. Дмитрівка», згідно з яким планується внесення змін щодо межі 
населеного пункту. Затверджено оновлений генеральний план с. Цибулеве. 

 В цілому ж за 2020 рік відділом земельних відносин, комунальної 
власності апарату Дмитрівської сільської ради розглянуто 1023 заяви щодо 
вирішення земельних питань, взято участь у 53 судових справах щодо 
земельних спорів. Крім того, відділом розглянуто 41 заяву щодо вирішення 
спірних питань по межах земельних ділянок, здійснено більше 80 комісійних 
виїздів щодо вирішення інших питань у сфері земельних відносин, а також  
систематично проводилися перевірки дотримання земельного законодавства. 
 

ЯКІСНА ОСВІТА Є НЕВІД’ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Рівний доступ до якісних освітніх послуг - одне із ключових завдань, яке 
ставить перед собою ОТГ. Освіта – це сфера в якій перетинаються інтереси 
різних груп мешканців громади. Сільською радою, її виконавчим комітетом 
створюються оптимальні умови для отримання дітьми якісної освіти у межах 
державних вимог та з урахуванням запитів батьків. 

На території Дмитрівської сільської ради у 2020 році функціонували три 
заклади дошкільної освіти: «Івушка», «Малятко», «Пролісок», де виховувалося 
124 дитини віком від 2-х до 6-ти років, що становить 80% від кількості всіх 
дітей дошкільного віку. Першочерговим завданням закладів дошкільної освіти 
є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 
творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування 
необхідних життєвих навичок.  

На території Дмитрівської ОТГ у звітному періоді функціонували чотири 
заклади загальної середньої освіти: ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені 
Т.Г. Шевченка», філії: «Дмитрівська ЗШ», «Цибулівська ЗШ», «Іванковецька 



ЗШ». Загальна кількість учнів – 588. Середня наповнюваність класів складає 14 
учнів. Мережа закладів загальної середньої освіти відповідає потребам і 
запитам здобувачів освітніх послуг та громади села. Інклюзивним навчанням 
охоплено вісім учнів та п’ять учнів - індивідуальним навчанням. Організовано 
профільне навчання у старшій школі ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. 
Шевченка»: 10-11 класи - профільне вивчення української мови, у філії 
«Цибулівська ЗШ» 11 клас - профільне вивчення історії України та Всесвітньої 
історії. 

З метою реалізації освітньої реформи «Нова українська школа» відділом 
освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради у 2020 році за кошти 
державної субвенції на НУШ було закуплено: шкільні меблі та комп’ютерне 
обладнання на суму 150,3 тис. грн., придбано обладнання для харчоблоків на 
суму 132,7 тис. грн.(119,3 тис. грн.- субвенція, 13,4 тис. грн.- 
співфінансування). Протягом року на протипожежні заходи в закладах освіти 
витрачено 304,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). Встановлено станції 
фільтрації та мінералізації води в ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. 
Т.Г.Шевченка» та у філії «Дмитрівська ЗШ» на суму 180,0 тис. грн. за кошти 
місцевого бюджету. У школах організовано роботу груп продовженого дня. 

За кошти місцевого бюджету організовано харчування учнів 1-4 класів та 
учнів таких категорій: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; 
діти з малозабезпечених сімей; діти з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних класах; учнів, батьки яких загинули під час участі в 
АТО; учнів, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення 
АТО; учнів 1-4 класів непільгових категорій. За батьківські кошти організовано 
харчування для учнів 5-11 класів. Вартість гарячого харчування складає 15 
гривень у день. Для учнів 1-4 класів, які підвозяться із с. Макариха,  
встановлена вартість безкоштовного гарячого харчування 22 грн. 50 коп. за 
рахунок коштів місцевого бюджету. Усі учні об’єднаної територіальної 
громади, які проживають за межею пішохідної доступності – 100% забезпечені 
підвозом. 

Для здійснення реалізації державної політики у сфері освіти щодо 
забезпечення сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей, розвитку їх 
природних здібностей на території Дмитрівської громади функціонує 
комунальний заклад «Центр позашкільної освіти», де працює 17 гуртків, в яких 
займається 355 дітей, що становить 72% до загальної кількості. Діяльність 
закладу спрямована на здійснення навчання та виховання дітей у позаурочний 
час, допомагає через різні форми діяльності розкрити себе, свої здібності та 
нахили. 

 

КУЛЬТУРНИЙ ТА СПОРТИВНИЙ РОЗВИТОК ДЕМОНСТРУЄ 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ 

Протягом 2020 року в Дмитрівській територіальній громаді було 

здійснено ряд планових, системних заходів, що кардинально змінили політику 

розвитку галузі культури та позитивно позначились на її діяльності. Створено 

відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської 



сільської ради. Функціонує 14 закладів культури, а саме: Дмитрівський та 

Іванковецький сільські Будинки культури, Макариський, Цибулівський, 
Плосківський, Веселокутський та Гостиннівський сільські клуби, а також 

сільські бібліотеки  в селах Дмитрівка, Макариха, Цибулеве, Веселий Кут, 
Іванківці, Юхимове, Плоске. 

У селі Цибулеве реалізовано проєкт Мультипростір «Громадський вулик» 

(двір для всіх), який стане місцем для фестивальних, чи освітніх подій нашої 
громади, адже є потреба згуртовувати жителів з різних сіл Дмитрівської 
громади задля змістовного дозвілля та зборів для вирішення спільних проблем 

через створення комфортного публічного простору. 
У селі Макариха  реалізовано проєкт Громадського бюджету-2020 - 

майстерня рукоділля «Мальва». Цей проєкт націлений на збереження 

фольклорного та виготовлення нового сценічного одягу, надання допомоги 

старшому поколінню у ремонті одягу, створення належних умов для творчого 

розвитку. 
У Дмитрівці, Макарисі та Цибулевому встановлені дитячі майданчики та 

вуличні тренажери. Кожен охочий може завітати та зайнятися улюбленим 

видом спорту. 
За рахунок місцевого бюджету встановлено пандуси у Дмитрівському 

сільському будинку культури та сільській бібліотеці. У Плосківському 

сільському клубі відремонтовано поріг. Здійснюється фінансування на 

утримання бібліотек. 
У межах Дмитрівської територіальної громади  активно ведеться робота з 

розвитку   культурно-пізнавального та подієвого туризму за рахунок 

проведення різноманітних заходів, які мають на меті зацікавити туристів.  
Але 2020 рік вніс свої корективи в роботу закладів культури. Через 

карантинні обмеження та заборону на проведення масових заходів колективи 

перейшли в онлайн-режим роботи. Створено ютуб-канал, на якому 

викладаються відеозаписи виступів аматорських колективів та привітання до 

традиційних свят. 
Велика увага приділялася  розвитку фізичної культури і спорту, що є 

запорукою здоров’я мешканців громади, особливо її молодшого покоління. У 

рамках Громадського бюджету-2020 в центральному парку села Дмитрівка 

облаштовано мотузковий парк для дітей від 3-х до 14-ти років. Відкриття 

мотузкового парку сприяє відновленню духовних сил і зміцненню фізичного 

здоров’я, вихованню лідерських якостей особистості, впевненості у власних 

силах і подолання страху висоти; популяризації здорового способу життя.  
 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

У звітному періоді зроблено значний крок вперед в плані покрашення 

надання адміністративних послуг населенню. Так, відповідними рішеннями 

Дмитрівської сільської ради було утворено відділ – Центр надання 

адміністративних послуг, затверджено Положення про нього, перелік послуг та 

графік роботи працівників. В рамках співпраці з програмою______________ на 

першому поверсі сільської ради було обладанано приміщення для роботи 



відділу, забезпечено його  сучасним обладнанням та меблями. І як результат – 

жителі нашої громади  вже отримують у Центрі широкий спектр 

адміністративних послуг. 
 

У звітному періоді  на території сільської ради зареєстровано – 112 осіб, 

знято з паспортного обліку – 53, зареєстровано 47 малолітніх дітей. Вперше 

отримали паспорт 57 жителів та здійснено 123 обміни на ID-картки. Видано 412 

додатків №13 про реєстрацію місця проживання та 77 довідок про місце 

реєстрації одиноким матерям. Оформлено та здано в міграційну службу 115 

паспортів померлих.  
Активно працювала у звітному періоді і адміністративна комісія 

виконавчого комітету сільської ради, яка на своїх засіданнях розглянула 88 

адмінпротоколів. 
 

На військовому обліку по Дмитрівській сільській раді перебувають 79 

призовників; 13 офіцерів; 709 осіб сержантсько-старшинського та рядового 

складу. 
Робота в даному напрямку була  спрямована на розробку планів та 

заходів по військовому обліку, постановку та зняття з військового обліку, 
формуванню особових справ допризовників, які підлягають приписці до 

призовної дільниці, виконанню завдань та вимог Знам’янського ОМТЦК та СП 

по призову, підготовку пояснень на призовників, які ухиляються від призову на 

строкову військову службу, уточнення та формування нових соціальних 

паспортів учасників АТО(ООС), виявленню військовозобов’язаних, які 
проживають на території сільської ради та не перебувають на військовому 

обліку. 
 В рамках чинного законодавства у звітному періоді здійснювалися заходи 

по цивільному захисту населення, забезпеченню пожежної безпеки, роботі з 

неблагополучними сім’ями та виконанню інших власних та делегованих 

повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

За 2020 рік  здійснено реєстрацій: 267 - права власності, 9 -переходу 

права власності, 139 -іншого речового права, 34 - припинення іншого речового 

права та 8 змін, 357 нотаріальних дій,  17 народжень, 13 шлюбів, 11 смертей. 
Видано 2058 довідок різного змісту, характеристик, виписок з книг 

погосподарського обліку, для оформлення спадщини, про розмір земельних 

ділянок та інших. Погосподарський облік домогосподарств ведеться як у 

паперовому так і в електронному вигляді.  
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 
продукції», у звітному періоді було прийнято пакети документів від 10 

бджолярів на отримання урядової підтримки за утримання бджолосімей, згідно 

яких нараховано та сплачено 194800 грн. 
 



 

У 2020 році було зроблено значний крок вперед в питаннях реалізації 
повноважень в галузі містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господастрва та цивільного захисту. Так, рішенням сільської ради у грудні 
минулого року було створено відповідний відділ та затверджено Положення 

про нього. 
Велика роль  в плані надання житлово-комунальних послуг населенню 

належить Дмитрівському комунальному підприємству Дмитрівської сільської 
ради «Сількомунгосп». Дане підприємство у звітному періоді здійснювало 

виконання робіт і надання послуг населенню у комунально-побутовій сфері; 
обслуговування технічних систем об’єктів соціально–культурної сфери 

комунальної власності на території населених пунктів територіальної громади, 
систематичне забезпечення централізованого водопостачання, збір, 
транспортування та утилізацію твердих побутових відходів; обслуговування 

громадських колодязів, які є комунальною власністю; надавало ритуальні 
послуги та здійснювало інші види діяльності.  

Звіти про роботу підприємства  заслуховувалися на засіданнях 

виконавчого комітету сільської ради, здійснювався контроль за виконанням 

фінансового плану підприємства. 
У звітному періоді  приділялася велика увага роботі по залученню коштів 

на розвиток громади. Так, у  рамках міжнародного технічно-економічного 

співробітництва Дмитрівська сільська територіальна громада уклала Протокол 

про співробітництво з Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 

«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE), що 

спрямовують більшу частину своєї технічної та фінансової допомоги на 

місцевий рівень, даючи можливість новоствореним територіальним громадам 

краще управляти ресурсами, збільшувати якість державних послуг, 
стимулювати розвиток місцевої економіки та збільшувати рівень залучення 

громадян. У межах програми для керівництва, посадових осіб, профільних 

спеціалістів, молоді, членів громади були організовані та проведені тренінги, 
навчальні семінари, заняття, баркемпи, фестивалі, конференції та онлайн 

заняття з різних напрямків. А саме: навчання за унікальною програмою 

Академії Жіночого Лідерства; анкетування - дослідження умов життя та якості 
громадських послуг; проведено вимірювання Індексу спроможності місцевого 

самоврядування (PMCI); консультації за напрямками: «Прозорі бюджети», 
«Антикорупційні механізми в ОТГ», «Фінансова доброчесність в ОТГ», 
«Гендерно-орієнтовне бюджетування», «Підвищення ефективності здійснення 

закупівельної діяльності ОТГ»; міжмуніципальне співробітництво; розробка 

програми Місцевого Економічного Розвитку; розробка та реалізація Стратегії 
розвитку освіти та вивчення досвіду впровадження ініціатив у галузі освіти; 
молодіжна політика у громаді; співпраця з Агенцією сталого розвитку 

«Хмарочос» у напрямку «Місцеві ініціативи змінюють життя громади».  
 



Відділом економічного розвитку  та інвестицій апарату сільської ради,   
було розроблено і подано три проекти різноманітного спрямування та 

характеру на можливі зовнішні джерела фінансування. 
Проекти громади, що профінансовані за кошти МТД: проект з Місцевого 

Економічного Розвитку; проект з удосконалення надання послуги «Поводження 

з ТПВ»; проект по створенню центру надання адміністративних послуг (U-

LEAD з Європою. Також Дмитрівська громада взяла участь у проекті «Я ТУТ» 

по створенню поліцейської станції. 
 

Шановні друзі! 
Вся моя команда прагне до ефективності та прозорості, якості та 

доступності у питаннях управління та надання послуг. Жодної копійки з 

місцевого бюджету на навчання працівників ради, депутатів та громадських 

діячів не було витрачено – всі витрати здійснюються за рахунок партнерів-

донорів.  
ШАНОВНА ГРОМАДО! 

Мій звіт подається з позиції того, як я зуміла забезпечити роботу сільської 
ради загалом, кожного депутата, члена виконавчого комітету, зокрема, що 

зроблено для виборців. 
Як це мені вдалося – судити вам. Я готова вислухати всі ваші зауваження 

та пропозиції і врахувати їх у подальшій спільній роботі. 
Переконана, якщо депутати, члени виконавчого комітету і посадові особи 

місцевого самоврядування та виконавчої влади, усі керівники спільно 

посіють мудрість, терпіння, бажання працювати, то люди нашої громади 

пожнуть добробут, соціально-економічну стабільність та злагоду. 
Ще можна багато говорити, але… Ми знаємо свої слабкі місця, недоліки, 
які будемо виправляти. Проте, вся робота і моя, як голови, і апарату 
сільської ради  у вас на очах. Я розумію свою особисту відповідальність 

перед громадою за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок. 
Мешканці нашої сільської територіальної громади чекали і чекають від 

місцевої влади виважених рішень та позитивних результатів при 

вирішенні будь-яких питань життєдіяльності громади. 
Я завжди налаштована на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає 
щось зробити корисне для свого села. Я вдячна усім, хто допомагав сільській 

раді у цей нелегкий період розвитку, практичними справами, своїм досвідом, 
конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями. Закликаю 

всіх і надалі працювати з повною віддачею на добробут наших мешканців і 
переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити та 

розбудувати процвітаючу громаду. 
Я щиро вдячна за підтримку виборцям, депутатському корпусу, 
виконавчому комітету, жителям громади, громадським діячам – усім, хто 

висловлював розуміння та конструктивні поради. 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

 


