
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л   № 20

 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ

від 28 вересня  2021 року с. Дмитрівка

Початок засідання: о 14.00 год.
Закінчення засідання: о 16 год. 10 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,. Хачатрян Ж.А.,  
Ягодінова Ю.О.
Відсутні члени виконкому: Назаренко Г.О., Шевченко С.В.., Студенко О.П.,       
Токарь С.В.   

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

Засідання виконкому провела  Дмитрівський сільський голова
Стиркуль Н.Є.
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СТИРКУЛЬ Н.Є. – про формування порядку денного засідання виконкому 

Дмитрівської сільської ради.
Поставила  на голосування пропозицію щодо прийняття порядку денного  

в цілому.

Голосували: одноголосно.

Порядок денний  засідання виконавчого комітету затверджено:

1. Про  розгляд звіту  про виконання бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за 9 місяців  2021 року. 

Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник   фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
2. Про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків до бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади.
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник   фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
3. Про роботу закладів культури  на території  сільської ради.
Інформує: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради 

4. Про конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території Дмитрівської сільської ради.
Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради
5. Про заходи пожежної безпеки та підготовку до опалювального періоду 

2021-2022 років.

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

апарату Дмитрівської сільської ради
6. 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
7. Про упорядкування адреси  житлового будинку по вулиці Центральна, с. 
Калинівка.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради
8. Про  захист прав та  інтересів дітей,  стан роботи щодо запобігання 

дитячої безпритульності та  бездоглядності.
Інформує: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – головний спеціаліст  відділу 

у справах дітей апарату Дмитрівської сільської ради 
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9. Про підготовку громадян України до призову на строкову військову 

службу в лавах Збройних Сил України в жовтні-грудні 2021року.
Інформує: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – головний спеціаліст  відділу 

у справах дітей апарату Дмитрівської сільської ради 

10. Про затвердження протоколу засідання сільської комісії з питань 

формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 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.
Інформує: ЧОРНА Алла Олексіївна –начальник відділу соціального захисту 

населення Дмитрівської сільської ради 

11. Про надання дозволу на проведення благоустрою  території загального 

користування.
Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 

апарату Дмитрівської сільської ради
12. Про створення сільської комісії з інвентаризації водних об’єктів та 

лісових ресурсів, що знаходяться на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади.
Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 

апарату Дмитрівської сільської ради
13. 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: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дмитрівської 
сільської ради від 19 березня 2021 року № 55 "Про уповноваження 

посадової особи  на вчинення нотаріальних дій та  посвідчення 

довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених".
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

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 довідок у кінці роботи до 3 хвилин
Засідання виконкому  провести без перерви.

Запропонувала  затвердити регламент роботи виконкому  та поставила цю 

пропозицію на голосування.
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Голосували: одноголосно.

Регламент роботи засідання виконкому затверджено.

СЛУХАЛИ 1: Про  розгляд звіту  про виконання бюджету Дмитрівської 
сільської територіальної громади за 9 місяців  2021 року.

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 розгляд звіту  про виконання бюджету 

Дмитрівської сільської територіальної громади за 9 місяців  2021 року" в 

цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 164 додається).

СЛУХАЛИ 2: Про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків до бюджету Дмитрівської сільської територіальної 
громади.
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 комісію з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків до бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади"  в цілому.

 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 165 додається).

СЛУХАЛИ 3: Про роботу закладів культури  на території  сільської ради.
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 роботу закладів культури  на території  
сільської ради " в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 166 додається).
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СЛУХАЛИ 4: Про конкурс з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради.
Доповідала: 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 конкурс з визначення виконавця послуг 

з вивезення побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради " 

в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 167 додається).

СЛУХАЛИ 5: Про заходи пожежної безпеки та підготовку до 

опалювального періоду 2021-2022 років.

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.
Виступили: Бойко Н.О.,  Кубіцька Н.О., Ягодінова Ю.О.  – з 

інформаціями щодо готовності до опалювального періоду в закладах освіти, КУ 

"Центр надання соціальних послуг", закладах охорони здоров'я. 
Чернікова Л.М. – з інформацією  щодо процедури укладення договорів 

на постачання газу для закладів та установ бюджетної сфери.
СТИРКУЛЬ Н.Є.- поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому "Про заходи пожежної безпеки та підготовку 

до опалювального періоду 2021-2022 років"    в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 168 додається).

СЛУХАЛИ 6: 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" в цілому.
 Голосували: одноголосно
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Рішення прийнято.
(Рішення № 169 додається).

СЛУХАЛИ 7: Про  упорядкування адреси  житлового будинку по вулиці 
Центральна, с. Калинівка.
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  упорядкування адреси  житлового 

будинку по вулиці Центральна, с. Калинівка" в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 170 додається).

СЛУХАЛИ 8: Про захист прав та  інтересів дітей,  стан роботи щодо 

запобігання дитячої безпритульності та  бездоглядності.
Інформувала: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – 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 захист прав та  інтересів дітей,  стан 

роботи щодо запобігання дитячої безпритульності та  бездоглядності   " в 

цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 171 додається).

СЛУХАЛИ 9: Про підготовку громадян України до призову на строкову 

військову службу в лавах Збройних Сил України в жовтні-грудні 2021року.
Інформувала: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна  – 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 підготовку громадян України до 

призову на строкову військову службу в лавах Збройних Сил України в 

жовтні-грудні 2021року " в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 172 додається).
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СЛУХАЛИ 10: Про затвердження протоколу засідання сільської 
комісії з питань формування пропозицій щодо розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 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.
Інформувала: ЧОРНА Алла Олексіївна  –начальник відділу соціального захисту 

населення 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 протоколу засідання 

сільської комісії з питань формування пропозицій щодо розподілу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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" в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 173 додається).

СЛУХАЛИ 11: Про надання дозволу на проведення благоустрою  території 
загального користування.
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 

відносин 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 надання дозволу на проведення 

благоустрою  території загального користування " в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 174 додається).

СЛУХАЛИ 12: Про створення сільської комісії з інвентаризації водних 

об’єктів та лісових ресурсів, що знаходяться на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади.
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 

відносин 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 створення сільської комісії з 
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інвентаризації водних об’єктів та лісових ресурсів, що знаходяться на 

території Дмитрівської сільської територіальної громади " в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 175 додається).
СЛУХАЛИ 13: 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: 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 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" в 

цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 176 додається).

СЛУХАЛИ 14: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради від 19 березня 2021 року № 55 "Про 

уповноваження посадової особи  на вчинення нотаріальних дій та  

посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених"
Інформувала: 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  внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Дмитрівської сільської ради від 19 березня 2021 року № 55 "Про 

уповноваження посадової особи  на вчинення нотаріальних дій та  

посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених" в 

цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 177 додається).

Різне.
СТИРКУЛЬ Н.Є. – з  інформацією щодо:
- підготовки до пленарного засідання  дев'ятої сесії Дмитрівської 

сільської ради восьмого скликання;
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- стану захворюваності на коронавірусну  інфекцію на території   та 

необхідності вакцинації.

ЯГОДІНОВА Ю.О. – з доповненням до інформації  щодо захворюваності 
на коронавірусну інфекцію  та наголошенням на необхідності вакцинації.

СТИРКУЛЬ Н.Є.- -  з повідомленням, що всі питання, які вносилися на 

розгляд засідання виконавчого комітету, розглянуто, і засідання виконавчого 

комітету завершено.

Дмитрівський сільський голова                                       Наталія СТИРКУЛЬ
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