
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
П Р О Т О К О Л   № 3 

 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ 
 

від 27 січня  2021 року         с. Дмитрівка 

 

           

Початок засідання: о 14.00 год. 
Закінчення засідання: о 15 год. 55 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.,  Плаксієнко В.Я., Погорєлова Н.М., Хачатрян Ж.А. 
Ягодінова  Ю.О. 
 

 
Відсутні члени виконкому: Назаренко Г.О.,   Студенко О.П.,  Шевченко С.В. 
На засіданні були присутні запрошені: 
Бабіч Т.М. -  начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та цивільного захисту апарату Дмитрівської 
сільської ради; 
Бойко Н.О.- начальник відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської 
ради; 
Бойко Н.С. – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
апарату Дмитрівської сільської ради; 
Дорощук Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин, комунальної 
власності апарату Дмитрівської сільської ради; 
Заєць А.О. – начальник фінансового відділу  Дмитрівської сільської ради; 
Коваленко Л.М. - інспектор військово-облікового столу апарату Дмитрівської 
сільської ради; 
Савранська В.Ф. – начальник організаційного відділу апарату Дмитрівської 
сільської ради; 
Чернікова Л.М.  – начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та 
звітності 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 за основу та в цілому. 
 

Голосували: одноголосно. 
 
Порядок денний  засідання виконавчого комітету затверджено: 
 

1. Про стан надходження платежів до бюджету Іванковецької сільської 
ради  за січень-грудень 2020 року. 
Інформує: ЗАЄЦЬ А.О. – начальник фінансового відділу  Дмитрівської 
сільської ради 

2. Про стан надходження платежів до бюджету Дмитрівської сільської 
ради  за січень-грудень 2020 року. 
Інформує: ЗАЄЦЬА.О. – начальник фінансового відділу  Дмитрівської сільської 
ради 

3. Про  виконання  виконкомом  сільської ради Закону України «Про 
звернення громадян» у  2020  році та завдання на 2021 рік. 
Інформує: КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

4. Про підсумки роботи виконкому сільської ради по здійсненню 
делегованих повноважень за 2020 рік. 
Інформує: КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

5. Про роботу закладів культури Дмитрівської сільської ради за 2020 рік. 
Інформує: МІРКОТАН Л.О. – начальник відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини сільської ради 

6. Про затвердження плану роботи  військово-облікового столу 
Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 
7. Про затвердження календарного плану основних заходів цивільного 
захисту  та надзвичайних ситуацій  Дмитрівської сільської ради на 2021 
рік. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 
8. Про затвердження плану евакуації населення, матеріальних і 
культурних цінностей Дмитрівської сільської ради  у разі загрози або 
виникнення   надзвичайних ситуацій. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 
9. Про затвердження плану роботи консультаційного пункту з питань 
цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності  Дмитрівської  сільської 
ради. 
 



 

 

Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 
10. Про затвердження плану роботи  громадської інспекції у справах дітей 
виконкому Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 
Інформує:КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 
11. Про приписку юнаків 2004 року народження до призовної дільниці 
Знам’янського ОМТЦК та СП Кіровоградської області. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 

12. Про організацію роботи штабу цивільного захисту на території 
сільської ради на період проведення командно-штабних тренувань. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
Дмитрівської сільської ради 

13. Про присвоєння  адреси  житловому  будинку  в селі  Плоске   по вулиці  
Козацькій, який  обліковується   за  гр. Бугайовим О.А. 
Інформує:  КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

14. Про визначення переліку об’єктів  та видів  робіт для відбування  
адміністративного стягнення чи покарання у вигляді громадських робіт 
правопорушниками та  засудженими. 
Інформує:  КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

15. Про уповноваження посадової особи на вчинення нотаріальних дій та  
посвідчення довіреностей, прирівняних до  нотаріально посвідчених. 
Інформує:  ПОГОРЄЛОВА Н.М. – начальник юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації 
16. Про затвердження плану роботи сільської комісії з ТЕБ і НС 
Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу апарату 
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 повторних виступів     до 2 хвилин 

Для довідок у кінці роботи     до 3 хвилин 

Для виступів у питанні "Різне"     до 5 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 надходження платежів до бюджету Іванковецької 
сільської ради  за січень-грудень 2020 року. 
Інформувала: ЗАЄЦЬ А.О. – 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 надходження платежів до бюджету 
Іванковецької сільської ради  за січень-грудень 2020 року.» 

 
 Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 20 додається). 
 
СЛУХАЛИ 2: Про стан надходження платежів до бюджету Дмитрівської 
сільської ради  за січень-грудень 2020 року. 
Інформувала: ЗАЄЦЬ А.О. – 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 надходження платежів до бюджету 
Дмитрівської сільської ради  за січень-грудень 2020 року.» 
  
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 21 додається). 
 

СЛУХАЛИ 3: Про виконання  виконкомом  сільської ради Закону України 
«Про звернення громадян» у  2020  році та завдання на 2021 рік. 
Інформувала: КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар 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 виконання  виконкомом  сільської ради 
Закону України «Про звернення громадян» у  2020  році та завдання на 
2021 рік.» 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 22 додається). 
 

 



 
 
СЛУХАЛИ 4: Про підсумки роботи виконкому сільської ради по 
здійсненню делегованих повноважень за 2020 рік. 
Інформувала: КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

Виступили:  
Бойко Н.О. – з інформацією щодо проведення  підготовчої роботи  по  

удосконаленню системи харчування в навчальних закладах та   поступового 

переведення учнів  на дієтичне харчування. 
Павленко О.Г. – з детальною інформацією щодо організації харчування 

учнів в навчальних закладах. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про підсумки роботи виконкому сільської 
ради по здійсненню делегованих повноважень за 2020 рік» 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 23 додається). 
 

СЛУХАЛИ 5: Про роботу закладів культури Дмитрівської сільської ради 
за 2020 рік. 
Інформувала: МІРКОТАН Л.О. – начальник відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини 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 Дмитрівської 
сільської ради за 2020 рік» 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 24 додається). 
 

СЛУХАЛИ 6: Про затвердження плану роботи  військово-облікового столу 
Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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 плану роботи  військово-
облікового столу Дмитрівської сільської ради на 2021 рік» 
 
Голосували: одноголосно 



 
 
Рішення прийнято. 
(Рішення № 25 додається). 
 

СЛУХАЛИ 7: Про затвердження календарного плану основних заходів 
цивільного захисту  та надзвичайних ситуацій  Дмитрівської сільської 
ради на 2021 рік. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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 календарного плану 
основних заходів цивільного захисту  та надзвичайних ситуацій  
Дмитрівської сільської ради на 2021 рік » 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 26 додається). 
 

СЛУХАЛИ 8: Про затвердження плану евакуації населення, матеріальних 
і культурних цінностей Дмитрівської сільської ради  у разі загрози або 
виникнення   надзвичайних ситуацій. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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 плану евакуації 
населення, матеріальних і культурних цінностей Дмитрівської сільської 
ради  у разі загрози або виникнення   надзвичайних ситуацій». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 27 додається). 
 

СЛУХАЛИ 9: Про затвердження плану роботи консультаційного пункту з 
питань цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності  Дмитрівської  
сільської ради. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
апарату Дмитрівської сільської ради 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

Виступили: 
Павленко О.Г. – із запитанням, чи передбачаються курси для керівників 

навчальних закладів. 



 
 
Коваленко Л.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
Стиркуль Н.Є. - із пропозицією щодо включення до складу працівників 

консультаційного пункту з питань цивільного захисту населення Бабіч ТМ. – 

начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту апарату сільської ради.  
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про затвердження плану роботи 
консультаційного пункту з питань цивільного захисту  та безпеки 
життєдіяльності  Дмитрівської  сільської ради». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 28 додається). 
 

СЛУХАЛИ 10: Про затвердження плану роботи  громадської інспекції у 
справах дітей виконкому Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

Довела до відома присутніх інформацію щодо вимог органів вищого рівні 
по створенню служби у справах дітей. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про затвердження плану роботи  
громадської інспекції у справах дітей виконкому Дмитрівської сільської 
ради на 2021 рік.». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 29 додається). 
 

СЛУХАЛИ 11: Про приписку юнаків 2004 року народження до призовної 
дільниці Знам’янського ОМТЦК та СП Кіровоградської області. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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 приписку юнаків 2004 року народження 
до призовної дільниці Знам’янського ОМТЦК та СП Кіровоградської 
області». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 30 додається). 



 

 
СЛУХАЛИ 12: Про організацію роботи штабу цивільного захисту на 
території сільської ради на період проведення командно-штабних 
тренувань. 
Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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  організацію роботи штабу цивільного 
захисту на території сільської ради на період проведення командно-
штабних тренувань.». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 31 додається). 
 

СЛУХАЛИ 13: Про присвоєння  адреси  житловому  будинку  в селі  
Плоске   по вулиці  Козацькій, який  обліковується   за  гр. Бугайовим О.А. 
Інформувала:  КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар 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  присвоєння  адреси  житловому  
будинку  в селі  Плоске   по вулиці  Козацькій, який  обліковується   за  гр. 
Бугайовим О.А.». 
 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 32 додається). 
 

СЛУХАЛИ 14: Про визначення переліку об’єктів  та видів  робіт для 
відбування адміністративного стягнення чи покарання у вигляді 
громадських робіт правопорушниками та  засудженими. 
Інформувала:  КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

Виступили: 
Акімов О.О. - старший дільничний офіцер поліції сектору превенції 

Знам’янського ВП  із відповідними роз’ясненнями щодо відбування 
адміністративного стягнення чи покарання у вигляді громадських робіт 
правопорушниками та засудженими. 
 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» 



 
 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 33 додається). 
 

СЛУХАЛИ 15: Про уповноваження посадової особи на вчинення 
нотаріальних дій та  посвідчення довіреностей, прирівняних до  
нотаріально посвідчених. 
Інформувала:  КАМІНСЬКА Л.  В. – секретар 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  уповноваження посадової особи на 
вчинення нотаріальних дій та  посвідчення довіреностей, прирівняних до  
нотаріально посвідчених» 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 34 додається). 
 

СЛУХАЛИ 16: Про затвердження плану роботи сільської комісії з ТЕБ і 
НС Дмитрівської сільської ради на 2021 рік. 

Інформувала: КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
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 плану роботи сільської 
комісії з ТЕБ і НС Дмитрівської сільської ради на 2021 рік » 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 35 додається). 
 

Різне. 
Виступили: 

 
Акімов О.О. - старший     дільничний       офіцер поліції сектору превенції 
Знам’янського ВП, щодо      продовження співпраці в питаннях супроводу  
неблагополучних сімей. 

Стиркуль Н.Є. – з інформацією про   робочу зустріч з  директором КНП 
"Знам'янський міський центр первинної медико-санітарної        допомоги"  
Пушкаренком Р.В.та       завідувачкою     Дмитрівської амбулаторії ЗПСМ  
Ягодіновою Ю.О. 



  

На зустрічі  піднімалися питання: 

  про організацію співпраці громади з КНП «ЗМЦПМСД» в частині 
надання первинної медичної допомоги населенню; 

про механізми надання субвенцій для пільгового забезпечення засобами 
знеболення онкохворих виробами медичних призначень; 

про фінансову підтримку діяльності закладів охорони здоров’я 
Дмитрівської територіальної громади та заключення міжмуніципальних 
договорів. 

про заключення декларацій з сімейними лікарями, які працюють в 
громаді. 
 

Звернулася до членів виконавчого комітету, керівників відділів щодо 
доведення до відома жителів громади інформації щодо необхідності 
заключення декларацій з сімейними лікарями. 

 
Ягодінова Ю.О. – з інформацію щодо порядку оформлення декларацій та 

проведеної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань декларування.  
Звернулася з проханням до жителів громади, які не уклали декларації з 
сімейним лікарем, зробити це якнайшвидше, адже якщо  громадяни не  оберуть  
собі сімейного лікаря і вчасно не потраплять  в електронну базу «Електронне 
здоров’я», то безкоштовну медичну допомогу можна буде отримати лише у разі 
невідкладної необхідності, незалежно від укладання декларацій. Станом на 
28.01.2021 року закладом заключено 5406 декларацій. 

Хачатрян Ж.А. – із запитанням щодо можливості переходу від лікаря, з 
яким заключено  декларацію, до іншого лікаря. 

Ягодінова Ю.О. – із ствердною відповіддю на поставлене запитання.  
 
Стиркуль Н.Є. -  щодо  проблеми  автобусного сполучення та пошуках 

шляхів її вирішення. 
 
Стиркуль Н.Є. -  з повідомленням, що всі питання, які вносилися на 

розгляд засідання виконавчого комітету, розглянуто. 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова                                Н.СТИРКУЛЬ 
 

 


