
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л   № 19
 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ

від 30 вересня  2021 року с. Дмитрівка

Початок засідання: о 14.00 год.
Закінчення засідання: о 15 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.,       Студенко О.П.,       
Токарь С.В.   

Відсутні члени виконкому: Назаренко Г.О., Хачатрян Ж.А.,  Шевченко С.В..,  
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;
Бургаз М.В. -  поліцейський офіцер громади  сектору взаємодії з громадами 

Кропивницького РУП  по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади;

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;
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.

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  стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за січень-серпень 2021 року.

Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник   фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
2. Про  хід справляння земельного податку та орендної плати за землю на 

території  Дмитрівської сільської територіальної громади.
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник   фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради
3. Про стан роботи по організації харчування дітей в закладах освіти.
Доповідає: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради 

4. Про стан обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на 

території громади та ведення погосподарського обліку виконавчим 

комітетом Дмитрівської сільської  ради.

Доповідає: БОЙКО Наталія Сергіївна - начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату Дмитрівської сільської ради
5. Про утворення Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва та затвердження Положення про неї.
Інформує: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник  відділу економічного 

розвитку, інвестицій  та комунальної власності  апарату Дмитрівської сільської 
ради 

6. Про початок опалювального сезону  2021/2022 року.
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна - начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради
7. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно в 

селі Дмитрівка, вулиця Кримська, 65.

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

апарату Дмитрівської сільської ради



8. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

в селі Цибулеве, вулиця Миру, 49.

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

апарату Дмитрівської сільської ради
9. Про внесення змін до Положення  про комісію з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради.
Інформує: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник відділу у справах дітей 

апарату Дмитрівської сільської ради 

10. Про  утворення міждисциплінарної команди.
Інформує: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник відділу у справах дітей 

апарату Дмитрівської сільської ради 

11. Про затвердження висновку  про встановлення способів участі 
Чуканова О.Ю. у вихованні  малолітнього сина Чуканова Д.О.
Інформує: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник відділу у справах дітей 

апарату Дмитрівської сільської ради 

12. Про утворення Координаційної ради  з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання   насильству в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області.
Інформує: ЧОРНА Алла Олексіївна  - начальник відділу соціального захисту 

населення Дмитрівської сільської ради
13. Про затвердження Плану заходів з виконання  обласної соціальної 
програми запобігання та протидії  домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 року.
Інформує: ЧОРНА Алла Олексіївна  - начальник відділу соціального захисту 

населення 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 довідок у кінці роботи до 3 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  стан виконання дохідної частини бюджету 

Дмитрівської сільської територіальної громади за січень-серпень 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 стан виконання дохідної частини  

бюджету Дмитрівської сільської  територіальної громади  за січень-

серпень 2021 року " в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 151 додається).

СЛУХАЛИ 2: Про хід справляння земельного податку та орендної плати за 

землю на території  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.   – із запитанням щодо проведеної роботи по ліквідації 

заборгованості по сплаті земельного податку.
ЗАЄЦЬ А.О. – із відповіддю в контексті поставленого запитання.
ПОГОРЄЛОВА Н.М. – із доповненням до відповіді (про направлення 

листів боржникам).
СТИРКУЛЬ Н.Є.  – із пропозицією щодо доповнення проекту рішення 

наступним пунктом:
" Начальнику фінансового відділу Дмитрівської сільської ради Заєць А.О. 
підготувати на наступне засідання виконкому питання щодо утворення  Комісії 
з питань забезпечення податкових  та інших надходжень до бюджету 

Дмитрівської сільської територіальної громади і погашення заборгованості  по 

їх сплаті платниками податків,  розташованих на території сільської ради."
СТИРКУЛЬ Н.Є.- поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому "Про хід справляння земельного податку та 

орендної плати за землю на території  Дмитрівської сільської 
територіальної громади " за основу.
 Голосували: одноголосно

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

проекту  рішення виконкому "Про хід справляння земельного податку та 

орендної плати за землю на території  Дмитрівської сільської 
територіальної громади " таким пунктом "Начальнику фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради Заєць А.О. підготувати на наступне засідання 

виконкому питання щодо утворення  Комісії з питань забезпечення податкових  



та інших надходжень до бюджету Дмитрівської сільської територіальної 
громади і погашення заборгованості  по їх сплаті платниками податків,  
розташованих на території сільської ради."
 Голосували: одноголосно

СТИРКУЛЬ Н.Є.- поставила на голосування пропозицію щодо 

прийняття рішення виконкому "Про хід справляння земельного податку та 

орендної плати за землю на території  Дмитрівської сільської 
територіальної громади " із доповненням в цілому.

 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 152 додається).

СЛУХАЛИ 3: Про стан роботи по організації харчування дітей в закладах 

освіти.
Інформувала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 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 роботи по організації харчування 

дітей в закладах освіти" в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 153 додається).

СЛУХАЛИ 4: Про стан обліку громадян, які постійно або тимчасово 

проживають на території громади та ведення погосподарського обліку 

виконавчим комітетом Дмитрівської сільської  ради.

Інформувала: БОЙКО Наталія Сергіївна - начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 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 стан обліку громадян, які постійно або 

тимчасово проживають на території громади та ведення погосподарського 

обліку виконавчим комітетом Дмитрівської сільської  ради" в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 154 додається).

СЛУХАЛИ 5: Про утворення Координаційної ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва та затвердження Положення про неї.
Інформувала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник  відділу економічного 

розвитку, інвестицій  та комунальної власності  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 утворення Координаційної ради з 
питань розвитку малого та середнього підприємництва та затвердження 

Положення про неї"    в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 155 додається).

СЛУХАЛИ 6: Про початок опалювального сезону  2021/2022 року.
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 початок опалювального сезону  

2021/2022 року" в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 156 додається).

СЛУХАЛИ 7: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно в селі Дмитрівка, вулиця Кримська, 65.

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 видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно в селі Дмитрівка, вулиця Кримська, 65 " в 

цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 157 додається).

СЛУХАЛИ 8: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно в селі Цибулеве, вулиця Миру, 49.

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  видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно в селі Цибулеве, вулиця Миру, 49" в цілому.
 Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 158 додається).

СЛУХАЛИ 9: Про внесення змін до Положення  про комісію з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради.
Інформувала: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник 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 внесення змін до Положення  про 

комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Дмитрівської 
сільської ради " в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 159 додається).

СЛУХАЛИ 10: Про утворення міждисциплінарної команди.
Інформувала: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник 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  утворення міждисциплінарної 
команди" в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 160 додається).

СЛУХАЛИ 11: Про  затвердження висновку  про встановлення способів 

участі Чуканова О.Ю. у вихованні  малолітнього сина Чуканова Д.О.
Інформувала: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник 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 

встановлення способів участі Чуканова О.Ю. у вихованні  малолітнього 

сина Чуканова Д.О." в цілому.



Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 161 додається).

СЛУХАЛИ 12: Про утворення Координаційної ради  з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання   насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області.
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 утворення Координаційної ради  з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання   

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області" в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 162 додається).

СЛУХАЛИ 13: Про затвердження Плану заходів з виконання  обласної 
соціальної програми запобігання та протидії  домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2025 року.
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 Плану заходів з 
виконання  обласної соціальної програми запобігання та протидії  
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року" в цілому.
Голосували: одноголосно
Рішення прийнято.
(Рішення № 163 додається).

Різне
У "Різному" запитань та пропозицій не надходило.

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






