
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2020 року                          №927
с. Дмитрівка

Про внесення змін до пункту 2 

рішення сесії Дмитрівської сільської ради
від 23 липня 2019 року №280
«Про визначення пріоритетної 
послуги Дмитрівської сільської ради»

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в рамках співробітництва між виконавчим комітетом 

Дмитрівської сільської ради та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 

«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо 

програми в Україні, враховуючи кадрові зміни в апараті Дмитрівської сільської 
ради, Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Склад робочої групи з розробки та впровадження плану 

удосконалення надання послуги поводження з твердими побутовими відходами, 
яка безпосередньо буде працювати разом із експертами програми DOBRE над 

впровадженням SDIP (план удосконалення надання послуг) в новій редакції, 
згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл 

громади (О.ХОМОВСЬКИЙ).

Дмитрівський сільський  голова Н. СТИРКУЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Дмитрівської 
сільської ради 

14 липня 2020 року № 927

СКЛАД
робочої групи з розробки та впровадження плану удосконалення надання 

послуги поводження з твердими побутовими відходами

Голова робочої групи
ЧЕРНІКОВА
Людмила Михайлівна

- заступник сільського голови з питань 

фінансів, бухгалтерського обліку та 

звітності Дмитрівської сільської ради

Заступник голови робочої групи
КУЛИК
Сергій Іванович

- секретар Дмитрівської сільської ради

Секретар робочої групи
ШУЛЬГА
Олена Анатоліївна

- Спеціаліст II категорії відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

Дмитрівської сільської ради

Члени робочої групи
АКІМОВ
Олександр Олександрович

- Старший дільничний офіцер СВ 

Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області (за згодою)

БОЙКО
Наталія Сергіївна

- Державний реєстратор відділу Центр 

надання адміністративних послуг 
апарату сільської ради

БОРОДАЙ
Валентина Олегівна

- Бібліотекар Макариської сільської 
бібліотеки

БУРГАЗ
Максим Васильович

- дільничний офіцер СВ Знам’янського 

ВП ГУНП в Кіровоградській області (за 

згодою)

ВОВЧЕНКО
Наталія Юріївна

- начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій сільської ради

ГОРЯН
Олена Володимирівна

- представник молоді (за згодою)

ДОРОЩУК
Ольга Сергіївна

- начальник відділу земельних відносин, 
комунальної власності сільської ради



ТАРАНЕЦЬ
Людмила Миколаївна

- в.о. старости Цибулівського 

старостинського округу

ШАПОВАЛ
Валентина Михайлівна

- директор Дмитрівського КП 

Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп»

ШКУРЕНКОВА Людмила 

Леонідівна
- Голова ГО "Назавжди разом"

_____________________________


