
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол №1 
спільного засідання постійних комісій сільської ради з питань: 

 

регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів; 

планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл 
громади; 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 

благоустрою населених пунктів; 

освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів; 

прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з громадськими 
формуваннями 

 

від 29 січня  2021 року       с. Дмитрівка 

 
 На спільному засіданні постійних комісій присутні: 
 

ДЕБЕЛИЙ Геннадій Вячеславович - голова постійної комісії сільської ради з 
питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів, депутат сільської ради від округу № 6 

член комісії: 
ЯКУБОВА Вікторія Олександрівна - депутат сільської ради від округу № 3 

 

ХОМОВСЬКИЙ Олександр Миколайович – голова постійної  комісії сільської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 
розвитку сіл громади, депутат сільської ради від округу № 2 

члени комісії: 
ДАЦЕНКО Василь Васильович - депутат сільської ради від округу № 4 

ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

КАЛІНІН Михайло Михайлович - депутат сільської ради від округу № 1  
КОСТЕНКО Руслан Володимирович - депутат сільської ради від округу № 7  
ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – депутат сільської ради від округу № 1 

 

ЛАРІКОВ Юрій Михайлович  - голова постійної комісії сільської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 



благоустрою населених пунктів, депутат сільської ради від округу № 4 
члени комісії: 

ЄЛЬНИК Володимир Степанович – депутат сільської ради від округу № 7 
КАПІТУЛА Олег Йосипович – депутат сільської ради від округу № 1 

НІКІТІН Петро Анатолійович – депутат сільської ради від округу № З 
ЮДЕЙКО Віталій Миколайович – депутат сільської ради від округу № 6 

 
ШКУРЕНКОВА Людмила Леонідівна – голова  постійної комісії сільської ради 
з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту охорони 
здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, депутат 
сільської ради від округу № 2 

члени комісії: 
КУЩОВА Галина Володимирівна – депутат сільської ради від округу № 1 

МАГДІЙ Юлія Вікторівна – депутат сільської ради від округу № 6 

СТОЖУК Сергій Іванович – депутат сільської ради від округу № 7 

 
МЕРЕЖАНИЙ Віталій Федорович – голова постійної  комісії сільської ради з 
питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями, депутат сільської ради від округу № 5 

члени комісії: 
КУЗЕННИЙ Леонід Юрійович - депутат сільської ради від округу № 6 

ОБОДОВСЬКИЙ Микола Олександрович - депутат сільської ради від округу  
№ 5 
 

Відсутні: 
КОРСУН Володимир Павлович – член постійної комісії сільської ради з 

питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів депутат сільської ради від округу № 7 

 

 На засіданні були присутні запрошені: 
  

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
Дячкова К.К., Костилецька Г.Ф.,  Павленко О.Г., Плаксієнко В.Я.  

   
Керівники та спеціалісти відділів Дмитрівської сільської ради 

  

Бабіч Тетяна Миколаївна 

 

 

головний спеціаліст відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 

 

 Бойко  Наталія Сергіївна   начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» апарату 
Дмитрівської сільської ради 



 Вовченко  Наталія Юріївна  начальник відділу економічного розвитку 
та інвестицій апарату Дмитрівської 
сільської ради 

 

 Дорощук  Ольга Сергіївна   начальник  відділу земельних відносин, 
комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Заєць Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

 Молдованова Олександра 
Миколаївна 

головний спеціаліст  юридичного  відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради 
відділу  

 Міркотан Лідія Олександрівна начальник відділу культури, туризму та 
культурної спадщини апарату 
Дмитрівської сільської ради, член 
виконкому сільської ради 

 Погорєлова Наталія Миколаївна  начальник юридичного відділу  апарату 
Дмитрівської сільської ради, член 
виконкому сільської ради 

 Савранська Валентина 
Федорівна 

начальник організаційного  відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради 

 Шаповал Валентина 
Михайлівна  

директор ДКП «Сількомунгосп» 
Дмитрівської сільської ради 

 

За пропозицією членів комісій, ведення спільного засідання комісій 
доручено голові постійної комісії сільської ради з питань регламенту, 
запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів 
ДЕБЕЛОМУ  Г. В. 
 

  

 

 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – повідомив, що на розгляд спільного засідання постійних 
комісій сільської ради пропонуються  наступні питання: 
 
1. Про  розгляд клопотання гр. Барміної І.С.  «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність». 



Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату сільської ради 
 
2. Про розгляд клопотання гр. Споди С.В. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність». 
Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату сільської ради 

3. Про внесення змін до    рішення сільської ради від 23 березня 2020 року 
№ 774 «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, які 
надаються  через Центр надання адміністративних послуг  Дмитрівської 
сільської ради». 
Інформує: БОЙКО Наталія Сергіївна - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» сільської ради 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. -поставив  на голосування запропонований порядок 
денний засідання комісій. 

Голосували: одноголосно. 
 
Порядок денний спільного засідання постійних комісій затверджено. 
 
Дебелий Г.В. – запропонував для затвердження такий регламент роботи 

спільного засідання постійних комісій сільської ради:  
Для інформацій       до 5 хвилин 

Для виступів в обговоренні     до 3 хвилин 

Для повторних виступів     до 2 хвилин 

 

Запропонував затвердити регламент роботи комісій  та поставив цю 
пропозицію на голосування. 
Голосували: одноголосно 

   

Регламент роботи комісій  затверджено 
 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Барміної І.С.  «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату сільської ради 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань до Дорощук О.С. та 
пропозицій до проекту рішення. 

  

Запитань та пропозицій не надійшло.  
 



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  розгляд клопотання гр. Барміної І.С.  «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність»  . 
 

Голосували: одноголосно. 
   

Рішення прийнято 
(Рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:. Про розгляд клопотання гр. Споди С.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність». 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату сільської ради 

 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань до Дорощук О.С. та 

пропозицій до проекту рішення. 
  

Запитань та пропозицій не надійшло 

 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 

комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Споди С.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність »   
Голосували: одноголосно. 

  

Рішення прийнято 
(Рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до    рішення сільської ради від 23 
березня 2020 року № 774 «Про затвердження  переліку адміністративних 
послуг, які надаються  через Центр надання адміністративних послуг  
Дмитрівської сільської ради». 
Інформувала: БОЙКО Наталія Сергіївна - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» сільської ради 

 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань до Бойко Н.С. та пропозицій 

до проекту рішення. 
  



Калінін М.М. – із запитанням, чи дійсно буде надаватися вказана 
послуга. 

Бойко Н.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до    рішення сільської ради від 23 
березня 2020 року № 774 «Про затвердження  переліку адміністративних 
послуг, які надаються  через Центр надання адміністративних послуг  
Дмитрівської сільської ради». 
Голосували: одноголосно. 

   

Рішення прийнято 
(Рішення № 3 додається). 

 

Голова постійної комісії з питань регламенту,  
запобігання корупції, депутатської етики  
та забезпечення діяльності депутатів    Г.Дебелий 

 

Голова постійної комісія з питань планування,  
фінансів, бюджету та соціально - економічного  
розвитку сіл громади       О.Хомовський  
   

 

Голова постійної комісії з питань агропромислового  
комплексу, земельних ресурсів,  
житлово-комунального господарства,  
будівництва, охорони навколишнього  
природного середовища та благоустрою  
населених пунктів       Ю.Ларіков 

 

Голова постійної комісії з питань  
освіти, культури, спорту і молоді,  
соціального захисту охорони здоров’я,  
споживчого ринку, сфери послуг 

 та захисту прав споживачів      Л.Шкуренкова 

 

Голова постійної комісії з питань  
прав людини, законності,  
правопорядку, гласності та взаємодії 
 з громадськими формуваннями     В.Мережаний 
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