
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л   № 5

 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ

від 19 березня  2021 року с. Дмитрівка

         

Початок засідання: о 14.00 год.
Закінчення засідання: о 16 год. 45 хв.

В засіданні взяли участь члени виконавчого комітету:

Голова виконкому: Стиркуль Н.Є.,  
Члени виконкому:  
Камінська Л.В.,  Бойко Н.О.,    Дячкова К.К.,  Костилецька Г.Ф., Міркотан Л.О., 
Плаксієнко В.Я.,      Назаренко Г.О.,   Погорєлова Н.М.,       Студенко О.П.,    
Токарь С.В.,  Хачатрян Ж.А., Ягодінова  Ю.О.

Відсутні члени виконкому: Павленко О.Г., Шевченко С.В.

На засіданні були присутні запрошені:
Бабіч Т.М. -  начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та цивільного захисту апарату Дмитрівської 
сільської ради;
Дорощук О. С. – начальник відділу земельних відносин, комунальної власності 
апарату Дмитрівської сільської ради;
Заєць А.О. – начальник фінансового відділу  Дмитрівської сільської ради;
Коваленко Л.М. - інспектор військово-облікового столу апарату Дмитрівської 
сільської ради;
Савранська В.Ф. – начальник організаційного відділу апарату Дмитрівської 
сільської ради.

Засідання виконкому провела  Дмитрівський сільський голова 

Стиркуль Н.Є.
СТИРКУЛЬ Н.Є. – про формування порядку денного засідання виконкому 

Дмитрівської сільської ради.

Поставила  на голосування пропозицію щодо прийняття порядку 

денного за основу та в цілому.

Голосували: одноголосно.



Порядок денний  засідання виконавчого комітету затверджено:

1. Про звіт Дмитрівського сільського голови про діяльність  виконавчих 

органів сільської ради за підсумками 2020 року.
Доповідає: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова
2. Про  інформацію щодо представлення публічного звіту про виконання 

бюджетів  Дмитрівської сільської об’єднаної  територіальної громади та  

Іванковецької сільської ради за 2020 рік.
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
3. Про  стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської сільської  
територіальної громади  за січень-лютий 2021 року
Інформує: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
4. Про затвердження плану  заходів відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини щодо належного функціонування української мови  

в закладах культури.
Інформує: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради.
5. Про уповноваження посадової особи  на вчинення нотаріальних дій та 

посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених.
Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 

відділу апарату Дмитрівської сільської ради.
6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дмитрівської 
сільської ради  від 27 січня 2021 року № 34 «Про уповноваження  посадової 
особи на вчинення нотаріальних дій та посвідчення довіреностей, 
прирівняних до нотаріально посвідчених»
Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 

відділу апарату Дмитрівської сільської ради.
7. Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та 

Дня благоустрою.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.
8. Про новий склад постійно діючої комісії з питань поводження із 
безхазяйними відходами на території Дмитрівської сільської ради.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.
9. Про новий склад постійно діючої комісії з питань визначення стану 

зелених насаджень та їх відновної вартості.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.



10. Про новий склад сільської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій  

Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.
11. Про  новий склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження Плану  заходів.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.
12. Про встановлення тарифу на надання послуги зі збору та вивезення 

твердих побутових  відходів.
Інформує: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна -  директор ДКП 

«Сількомунгосп»
13.  Про роботу з неблагополучними сім’ями на території сільської ради та 

умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.
Інформує: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – інспектор військово-
облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради
14. Про  підготовку громадян України до призову на строкову військову 

службу в лавах Збройних Сил України в березні-червні 2021р.
Інформує: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна – інспектор військово-
облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради

Різне.

СТИРКУЛЬ Н.Є. – запропонувала  для затвердження такий регламент роботи 

виконкому: 
Для доповідей до 15  хвилин
Для інформацій до 7  хвилин
Для виступів в обговоренні до 5 хвилин
Для повторних виступів до 2 хвилин
Для довідок у кінці роботи до 3 хвилин
Для виступів у питанні "Різне" до 5 хвилин
Засідання виконкому  провести без перерви.

Запропонувала  затвердити регламент роботи виконкому  та поставила цю 

пропозицію на голосування.
Голосували: одноголосно.

Регламент роботи засідання виконкому затверджено.



СЛУХАЛИ 1: Про звіт Дмитрівського сільського голови про діяльність  

виконавчих органів сільської ради за підсумками 2020 року.
Доповідала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова

СТИРКУЛЬ Н.Є.   – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.- поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про звіт Дмитрівського сільського голови 

про діяльність  виконавчих органів сільської ради за підсумками 2020 

року».

 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 51 додається).

СЛУХАЛИ 2: Про інформацію щодо представлення публічного звіту про 

виконання бюджетів  Дмитрівської сільської об’єднаної  територіальної 
громади та  Іванковецької сільської ради за 2020 рік.
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про інформацію щодо представлення 

публічного звіту про виконання бюджетів  Дмитрівської сільської 
об’єднаної  територіальної громади та  Іванковецької сільської ради за 

2020 рік.».
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 52 додається).

СЛУХАЛИ 3: Про стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської 
сільської  територіальної громади  за січень-лютий 2021 року.

Інформувала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна -  начальник фінансового 

відділу Дмитрівської сільської ради

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про стан виконання дохідної частини 

бюджету Дмитрівської сільської  територіальної громади  за січень-лютий 

2021 року».

Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 53 додається).



СЛУХАЛИ 4: Про затвердження плану  заходів відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини щодо належного функціонування 

української мови  в закладах культури.
Інформувала: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про затвердження плану  заходів відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини щодо належного 

функціонування української мови  в закладах культури». 
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 54 додається).

СЛУХАЛИ 5: Про уповноваження посадової особи  на вчинення 

нотаріальних дій та посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально 

посвідчених.
Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 

відділу апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про  уповноваження посадової особи  на 

вчинення нотаріальних дій та посвідчення довіреностей, прирівняних до 

нотаріально посвідчених».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 55 додається).

СЛУХАЛИ 6: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради  від 27 січня 2021 року № 34 «Про 

уповноваження  посадової особи на вчинення нотаріальних дій та 

посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених»
Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 

відділу апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Дмитрівської сільської ради  від 27 січня 2021 року № 34 «Про 



уповноваження  посадової особи на вчинення нотаріальних дій та 

посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 56 додається).

СЛУХАЛИ 7: Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та Дня благоустрою.
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про проведення щорічної всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 57 додається).

СЛУХАЛИ 8: Про новий склад постійно діючої комісії з питань 

поводження із безхазяйними відходами на території Дмитрівської сільської 
ради.
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому «Про новий склад постійно діючої комісії з 
питань поводження із безхазяйними відходами на території Дмитрівської 
сільської ради.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 58 додається).

СЛУХАЛИ 9: Про новий склад постійно діючої комісії з питань 

визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості.
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.



СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про новий склад постійно діючої комісії з питань 

визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 59 додається).

СЛУХАЛИ 10: Про новий склад сільської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про новий склад сільської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій».  
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 60 додається).

СЛУХАЛИ 11: Про новий склад комітету забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження 

Плану  заходів.
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.
СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про новий склад комітету забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження 

Плану  заходів».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 61 додається).

СЛУХАЛИ 12: Про встановлення тарифу на надання послуги зі збору та 

вивезення твердих побутових  відходів.
Інформувала: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна -  директор ДКП 

«Сількомунгосп»



СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.

Виступили:

Бабіч Т.М. – з доповненням, що даний проект рішення було 

оприлюднено в газеті, пропозицій та зауважень не надійшло.

Міркотан Л.О. – із запитанням щодо збору скла.

Стиркуль Н.Є. – з пропозицією щодо взяття на контроль ДКП 

«Сількомунгосп» питання збору скла.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про  встановлення тарифу на надання послуги зі збору 

та вивезення твердих побутових  відходів».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 62 додається).

СЛУХАЛИ 13: Про роботу з неблагополучними сім’ями на території 
сільської ради та умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.
Інформувала: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – інспектор військово-
облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.

СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про  роботу з неблагополучними сім’ями на території 
сільської ради та умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування».
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 63 додається).

СЛУХАЛИ 14: Про підготовку громадян України до призову на строкову 

військову службу в лавах Збройних Сил України в березні-червні 2021р.
Інформувала: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – інспектор військово-
облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради

СТИРКУЛЬ Н.Є.  – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення.



СТИРКУЛЬ Н.Є.  - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення виконкому «Про  підготовку громадян України до призову на 

строкову військову службу в лавах Збройних Сил України в березні-червні 
2021р.

Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 64 додається).

Різне.

СТИРКУЛЬ Н.Є. – щодо проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення в напрямку створення позитивного іміджу для лікарів Дмитрівської 
медамбулаторії, оскільки в соцмережах  група невідомих користувачів  

поширює негативну інформацію, яка принижує честь і гідність медпрацівників. 
Лікарі працюють самовіддано, незважаючи на небезпеку, виїжджають на 

виклики до хворих з підозрою на коронавірус. Якщо лікарі не витримають 

образ і негативу та звільняться з роботи, населення громади залишиться без 
медичної допомоги.

Дмитрівський сільський голова                       Н.СТИРКУЛЬ


