
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постійна комісія з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської 
етики та забезпечення діяльності депутатів 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку сіл громади 

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони 

навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів 

Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального 
захисту охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав 

споживачів 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 січня 2021 року                         №  1 

   

с. Дмитрівка 

 
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» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 
відносин, комунальної власності Дорощук О.В. «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», постійні комісії Дмитрівської сільської 
ради  

 
вирішили: 

  

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної 
власності Дорощук О.В. «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», взяти до відома.  

2. Погодити  . проєкт рішення сільської  ради  «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» та рекомендувати на 
затвердження Дмитрівській  сільській раді. 

 

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 



 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постійна комісія з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської 
етики та забезпечення діяльності депутатів 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку сіл громади 

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони 

навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів 

Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального 
захисту охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав 

споживачів 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 січня 2021 року                 № 2 

с. Дмитрівка 

 
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» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської сільської ради   
Дорощук О.В. «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», 
постійні комісії Дмитрівської сільської ради  

 
вирішили: 

  

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної власності 
апарату Дмитрівської сільської ради   Дорощук О.В. «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», взяти до відома.  



 

2. Погодити  . проєкт рішення сільської  ради  «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» та рекомендувати на затвердження 
Дмитрівській  сільській раді. 
 

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 

 

 
 



 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постійна комісія з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської 

етики та забезпечення діяльності депутатів 
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку сіл громади 

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони 

навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів 

Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального 
захисту охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав 

споживачів 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 січня 2021 року                          № 3 

с. Дмитрівка 

 
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» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника  відділу «Центр 
надання адміністративних послуг»  апарату  Дмирівської сільської ради  

БОЙКО Н. С. щодо  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» постійні комісії Дмитрівської сільської ради 

 
вирішили: 

  

1. Інформацію начальника  відділу «Центр надання адміністративних послуг»  
апарату  Дмирівської сільської ради  БОЙКО Н. С. щодо  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» взяти до відома.  
 



2. Погодити  . проєкт рішення сільської  ради  «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»  та 
рекомендувати на затвердження Дмитрівській  сільській раді. 
 

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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