
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л   № 1

 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ

від 20 січня  2022 року с. Дмитрівка

Початок засідання: о 14.00 год.
Закінчення засідання: о 14 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., 
Павленко О.Г., Погорєлова Н.М.,       Плаксієнко В.Я,. 
Відсутні члени виконкому: Назаренко Г.О., Шевченко С.В.., Студенко О.П.,       
Токарь С.В.  Хачатрян Ж.А.,  Ягодінова Ю.О.
 

На засіданні були присутні запрошені:
Бабіч Т.М. -  начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та цивільного захисту апарату Дмитрівської 
сільської ради;
Гнатюк В.В. – головний спеціаліст відділу у справах дітей апарату 

Дмитрівської сільської ради;

Заєць А.О.  – начальник   фінансового відділу  Дмитрівської сільської ради;
Кубіцька Н. О. - директор комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Дмитрівської сільської ради;
Савранська В.Ф. – начальник організаційного відділу апарату Дмитрівської 
сільської ради;
Ціцей О. А. – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності апарату  Дмитрівської сільської ради;
Чернікова Л.М. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер  апарату Дмитрівської сільської ради;
Чорна А. О. – начальник відділу соціального захисту населення Дмитрівської 
сільської ради;
Шаповал В. М. - директор ДКП «Сількомунгосп» Дмитрівської сільської ради.

Засідання виконкому провела  Дмитрівський сільський голова
Стиркуль Н.Є.

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

Дмитрівської сільської ради.



2

Поставила  на голосування пропозицію щодо прийняття порядку 

денного  в цілому.

Результати  голосування:
«за»: 09

«проти»: 00

«утримались »: 00

«не голосували»: 00

Порядок денний  засідання виконавчого комітету затверджено:
1. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав
Інформує: ГНАТЮК Вікторія Валеріївна  – головний спеціаліст  відділу у 

справах дітей апарату Дмитрівської сільської ради
2. Про визначення переліку об’єктів  та видів  робіт для відбування  

адміністративного стягнення чи  покарання у вигляді громадських робіт 

правопорушниками та  засудженими.
Інформує: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської 
сільської ради
3. Про визначення Переліку об’єктів та  видів суспільно-корисних робіт 

для осіб, які вчинили адміністративне  правопорушення, пов’язане з  
ухиленням  від сплати аліментів
Інформує: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської 
сільської ради
Різне.

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

виконкому: 
Для інформацій до 7  хвилин
Для виступів в обговоренні до 5 хвилин
Для довідок у кінці роботи до 3 хвилин
Засідання виконкому  провести без перерви.

Запропонувала  затвердити регламент роботи виконкому  та поставила цю 

пропозицію на голосування.

Результати  голосування:
«за»: 09

«проти»: 00

«утримались »: 00

«не голосували»: 00

.

Регламент роботи засідання виконкому затверджено.
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СЛУХАЛИ 1: Про  затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав
Інформувала: ГНАТЮК Вікторія Валеріївна  – головний спеціаліст  відділу у 

справах дітей 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 затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав"  в цілому.

Результати  голосування:
«за»: 09

«проти»: 00

«утримались »: 00

«не голосували»: 00

 

Рішення прийнято.
(Рішення № 1 додається).

СЛУХАЛИ 2: Про  визначення переліку об’єктів  та видів  робіт для 

відбування  адміністративного стягнення чи  покарання у вигляді 
громадських робіт правопорушниками та  засудженими
Інформувала: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар 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  визначення переліку об’єктів  та видів  

робіт для відбування  адміністративного стягнення чи  покарання у 

вигляді громадських робіт правопорушниками та  засудженими"  в цілому.

Результати  голосування:
«за»: 09

«проти»: 00

«утримались »: 00

«не голосували»: 00

Рішення прийнято.
(Рішення № 2 додається).

СЛУХАЛИ 3: Про визначення Переліку об’єктів та  видів суспільно-
корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне  правопорушення, 
пов’язане з  ухиленням  від сплати аліментів
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Інформувала: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар 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  визначення Переліку об’єктів та  видів 

суспільно-корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне  

правопорушення, пов’язане з  ухиленням  від сплати аліментів "  в цілому.

 

Результати  голосування:
«за»: 09

«проти»: 00

«утримались »: 00

«не голосували»: 00

Рішення прийнято.
(Рішення № 3 додається).

СТИРКУЛЬ Н.Є.- -  з повідомленням, що всі питання, які вносилися на 
розгляд засідання виконавчого комітету, розглянуто,  засідання виконавчого 

комітету завершено.

Дмитрівський сільський голова                                       Наталія СТИРКУЛЬ


