
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд для  
надання у власність Акіменко О.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Акіменко О.О. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» та керуючись ст. ст. 
22,81,118,119,121 Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 
1. Надати гр. Акіменко Олені Олександрівні дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з 
кадастровим номером 3522281500:51:000:0477, площею 0,25 га. за адресою: с. 
Дмитрівка, вул. Добровольського, 25, на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області з цільовим призначенням для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код 
КВЦПЗ 03.15) із зміною цільового призначення на землі житлової та 
громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господаорських будівель та споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01). 

2. Зобов’язати гр. Акіменко Олену Олександрівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



 
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Артьомовій Т.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Артьомової Т.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
статтями 12,118,121, Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», статтею  26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Артьомовій Тетяні Віталіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.2180 га, рілля на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Передати гр. Артьомовій Тетяні Віталіївні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0076 площею 
1.2180 га., рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства 

(Код за КВЦПЗ 01.03).  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання 
 у власність гр. Беспалому В.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Беспалого В.М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Беспалому Валерію Миколайовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 
орієнтовною площею – до 0,8500 га, в тому числі по угіддях - 0,8500 га рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. Дмитрівка, 
на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Беспалого Валерія Миколайовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Васюрі А.І. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Васюри А.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Васюрі Анатолію Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.2651 га., за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район Цибулівський старостинський 
округ Дмитрівської сільської ради, (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Васюрі Анатолію Івановичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:02:000:0170 площею 1.2651 га., 
пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Цибулівський старостинський округ Дмитрівської сільської ради, для ведення 
особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання 
 у власність гр. Веснянко Н.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Веснянко Н.Г. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. т. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Веснянко Наталії Григорівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) орієнтовною 

площею – 0,4758 га, в тому числі по угіддях - 0,4758 га рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення за адресою: с. Макариха, вул. Польова на 
території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської 
області. 

2. Зобов’язати гр. Веснянко Наталію Григорівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                            Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою  
та передачі земельної ділянки  
у власність гр. Веснянко Н.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Веснянко Н.Г. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12,40,81,186, Земельного кодексу України, ст.ст. 
25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) загальною площею – 0,2500 га, за адресою: с.Макариха по 
вул. Польова, 15 на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області. 

2.Передати гр. Веснянко Наталії Григорівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522283700:51:000:0006 площею 0,2500 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Макариха, вулиця 
Польова, 15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Герасимчук А.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Герасимчук А.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, Земельного кодексу  України, ст.ст. 25,50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Герасимчук Анжелі Вікторівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.5039 га., за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район Цибулівський старостинський 
округ Дмитрівської сільської ради, (за межами населеного пункту). 

 2. Передати гр. Герасимчук Анжелі Вікторівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522288500:02:000:0136 площею 
1.5039 га., пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Цибулівський старостинський округ Дмитрівської сільської ради, для ведення 
особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва у власність 
гр. Горбатко С.І. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Горбатко С.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,121, ЗК України, ст.ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Горбатко Світлані Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (Код 
за КВЦПЗ – 01.05) площею 0.1200 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Дмитрівської 
сільської ради за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Цибулеве, вул. Центральна в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Горбатко Світлані Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0017 площею 0,1200 га., 
рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Цибулеве, вул. Центральна, 11 для індивідуального садівництва. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                            Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою  
та передачі земельної ділянки  
у власність гр. Горбатко С.І. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Горбатко С.І. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12,40,81,186, Земельного кодексу України, ст.ст. 
25,55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) загальною площею – 0,2500 га, за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Цибулеве, вул. Центральна,11. 

2. Передати гр. Савенко Лілії Володимирівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0550 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Цибулеве, вулиця Центральна, 11 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Горян Т.Л. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Горян Т.Л. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Горян Тамарі Леонідівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.2911 га., на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (за 
межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Горян Тамарі Леонідівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0098 площею 0.2911 га., 
рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська 
сільська рада, для ведення особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 
01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Гребенюку О.В. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гребенюка О.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Гребенюку Олегу Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03)  площею 1.3300 га,  за 
адресою: с. Плоске на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області.  

2. Передати гр. Гребенюку Олегу Володимировичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:56:000:0006 площею 
1.3300 га.,  рілля  за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Плоске на території Дмитрівської сільської ради, для ведення  особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Гребенюку Ю.В. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гребенюка Ю.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Гребенюку Юрію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03)  площею 0.4701 га,  за 
адресою: с. Плоске на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області.  

2. Передати гр. Гребенюку Юрію Володимировичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:56:000:0007 площею 
0.4701 га., рілля  за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Плоске на території Дмитрівської сільської ради, для ведення  особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Гупало Р.С. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гупало Р.С. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Гупало Раїсі Сергіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га., за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада за 
межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Гупало Раїсі Сергіївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:56:000:0004 площею 0.8000 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська сільська 

рада, для ведення особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Гупалу І.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гупала І.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Гупалу Івану Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га., на території 
Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за 
межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Гупалу Івану Миколайовичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:56:000:0005 площею 0.8000 га., 
пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства 

(код за КВЦПЗ 01.03).  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Демченку Л.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Демченко Л.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Демченку Леоніду Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, 
за адресою: с. Дмитрівка на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Демченку Леоніду Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0025 площею 
2.0000 га., рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Дмитрівка,  для ведення особистого селянського господарства (Код за КВЦПЗ 
01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання 
 у власність гр. Дем’яненко Н.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Дем’яненко Н.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Дем’яненко Наталії Володимирівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 
орієнтовною площею – 2,0000 га, в тому числі по угіддях - 2,0000 га пасовища, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. 
Цибулеве, на території Цибулівського старостинського округу Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр.Дем’яненко Наталію Володимирівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання 
 у власність гр. Дем’яненку Р.І. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Дем’яненка Р.І. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Дем’яненку Роману Ігоровичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 
орієнтовною площею – 2,0000 га, в тому числі по угіддях - 2,0000 га пасовища, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. 
Цибулеве, на території Цибулівського старостинського округу Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Дем’яненка Романа Ігоровича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Демяненку С.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Демяненка С.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Демяненку Станіславу Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 
0.3000 га., за адресою: с. Цибулеве, вулиця Залізнична на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області . 

2. Передати гр. Демяненку Станіславу Олександровичу у приватну 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0018 

площею 0,3000 га., рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, с. Цибулеве, вул. Залізнична, для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Дехтярьовій Р.В. 
та внесення змін до рішення двадцять першої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 
від 27 грудня 2019 року № 567 
 
      Розглянувши заяву гр. Дехтярьової Р.В. «Про внесення змін до рішення № 
567 від 27 грудня 2019 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, 
ст. 19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, Дмитрівська 
сільська рада  

вирішила: 
 

1. Внести наступні зміни до рішення двадцять першої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 27 грудня 2019 року № 567 та 
викласти його в наступній редакції. 

 «Надати гр. Дехтярьовій Раїсі Володимирівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) загальною 
площею 2,00 га, з них орієнтовно 0,80 га бувший господарський двір АТ 
«Україна» та орієнтовно 1,20 га. пасовище за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с.Дмитрівка, за 
межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр.Дехтярьову Раїсу Володимирівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 

цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                          Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Камінському А.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Камінського А.М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва» та керуючись ст. 5,12,79,123,п.2 ст.134, 
Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про земельний кадастр», п.34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл гр. Камінському Анатолію Михайловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 7 
(сім) років для ведення городництва (код КВЦПЗ- А 01.07) орієнтовною 

площею – до 20,0000 га., з них до 20,0000 га. - рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Камінського Анатолія Михайловича  замовити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду вказаної в п.1 цього 
рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати 
його на затвердження чергової сесії Дмитрівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, що забезпечує  
еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь 
земельних ділянок комунальної власності 
гр. Капітулі О.Й. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Капітули О.Й. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою, що забезпечує еколого - економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок 
комунальної власності» та керуючись ст. ст. 12,20,22,122-124,186 Земельного 
кодексу України, ст. 52 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Капітулі Олегу Йосиповичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, а саме: 

- земельна ділянка з кадастровим номером 3522281500:02:002:9166 

площею 5,5274 га., вид угідь – пасовище. 
2. Зобов’язати гр. Капітулу Олега Йосиповича замовити проект 

землеустрою що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності, вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Козлову В.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Козлова В.О. «Про затвердження 
проекту із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Козлову Вадиму Олександровичу проект із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0,4887 га, 
рілля на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Козлову Вадиму Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5001 площею 
0,4887 га., рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства 

(код за КВЦПЗ 01.03).  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу ТДВ «Колос» 
на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) 
 

Заслухавши та обговоривши заяву голови правління ТДВ «Колос» Калініна 
М.М. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 22, 25, 55 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної  комісії сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів, Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Надати ТДВ «Колос» (код ЄДРПОУ 03758772) дозвіл на виготовлення техніч- 

ної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарсько-

го призначення з кадастровим номером 

3522281500:02:000:9049 площею  – 19,4850 га, вид угідь – рілля;  
3522281500:02:000:9057 площею – 24,2575 га, вид угідь – рілля, 
які перебувають в користуванні ТДВ «Колос» (код ЄДРПОУ 03758772)  на 
підставі договорів оренди землі. 
2.ТДВ «Колос» розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
подати на затвердження сесії Дмитрівської сільської ради.  
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Копитюк Т.А. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Копитюк Т.А. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Копитюк Тетяні Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(код КВЦПЗ - 01.01) за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада. 

2. Передати гр. Копитюк Тетяні Анатоліївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:003:0469 площею 3,2067 га., 
рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська 

сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ - 01.01). Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом серія 
НОВ № 561285 та НОВ № 561284. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Копитюк Т.А. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Копитюк Т.А. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Копитюк Тетяні Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(код КВЦПЗ - 01.01) за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада. 

2. Передати гр. Копитюк Тетяні Анатоліївні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:003:0470 площею 3,7570 га., 
рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська 

сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ - 01.01). Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом серія 
НОВ № 561285 та НОВ № 561284. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр.Костенку Р.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Костенка Р.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва для надання у власність» та керуючись ст. ст. 
22,81,118,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Костенку Руслану Володимировичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення садівництва  (коди КВЦПЗ – 01.05.) орієнтовною площею – до 0,12 га, 
в тому числі по угіддях - 0,12 га ріллі,  за адресою: с. Цибулеве, вул. Шкільна 
на території Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Костенка Руслана Володимировича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр.Костенко Т.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Костенко Т.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва для надання у власність» та керуючись ст. ст. 
22,81,118,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Костенко Тетяні Володимирівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення садівництва  (коди КВЦПЗ – 01.05.) орієнтовною площею – до 0,12 га, 
в тому числі по угіддях - 0,12 га ріллі,  за адресою: с. Цибулеве, вул. Шкільна 
на території Цибулівського старостинського округу Дмитрівської сільської 
ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Костенко Тетяну Володимирівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Кротенко О.Я. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кротенко О.Я. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Кротенко Олені Яківні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.1906 га., за адресою: 
с. Цибулеве, вулиця Миру, б/н на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Кротенко Олені Яківні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0019 площею 0.1906 га., 
рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Цибулеве, 
вулиця Миру, для ведення особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 
01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт  

                                           

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                                                         № ___ 

с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Кучеренку В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кучеренка В.В. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1.Надати гр. Кучеренку Володимиру Володимировичу дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (коди КВЦПЗ – 01.01.) № 340 

загальною площею – 4.21 га, з них– 4,21 га., рілля з кадастровим номером 
3522281900:02:000:0340 за рахунок земель комунальної власності на території 
Іванковецької сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області на 
підставі визнання права на земельну частку (пай) у порядку спадкування за 
законом рішення Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області 
від 12 листопада 2020 року.  

2.Зобов’язати гр. Кучеренка Володимира Володимировича замовити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3.Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Лантух Ю.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Лантух Ю.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Лантух Юлії Олександрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.2997 га., за адресою: 
с. Заломи на території Іванковецької сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Лантух Юлії Олександрівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:53:000:0002 площею 1.2997 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Заломи для ведення 
особистого селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Лантуху Л.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Лантуха Л.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Лантуху Леоніду Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га., 
за адресою: с. Юхимове на території Іванковецької сільської ради 

Знам’янського району Кіровоградської області в межах населеного пункту. 
2. Передати гр. Лантуху Леоніду Олександровичу у приватну власність 

земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:55:000:0009 площею 
2.0000 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Юхимове для ведення особистого селянського господарства (Код за КВЦПЗ 
01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
у власність гр. Ларіковій Л.У. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ларікової Л.У. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельних ділянок у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Ларіковій Ларисі Уліянівні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.0157 га., на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ларіковій Ларисі Уліянівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5333 площею 0.2729 га., 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5334 площею 
0,3326 га., та земельну ділянку  з кадастровим номером 3522281500:02:002:5335 

площею 0,4102 га., рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт  

                                           

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                                                         № ___ 

с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Мазур В.І. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мазур В.І. «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» та керуючись ст. 
12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України «Про 
землеустрій», ст.3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1.Надати гр. Мазур Валентині Іванівні дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (коди КВЦПЗ – 01.01.)  № 852 загальною площею – 5,18 га, з них– 

5,18 га., рілля за рахунок земель бувшого КСП ім. Шевченка на території 
Іванковецької сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області на 
підставі рішення Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області 
від 04 листопада 2020 року.  

2.Зобов’язати гр. Мазур Валентину Іванівну замовити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) вказаної в п.1 цього рішення в землевпорядній 
організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на затвердження 
чергової сесії. 

3.Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Маньку О.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Манька О.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Маньку Олегу Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.6417 га., 
на території Іванковецької сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Маньку Олегу Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:5588 площею 
1.6417 га., пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Іванковецька сільська рада, для ведення особистого селянського господарства 

(код за КВЦПЗ 01.03).  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд для  
надання у власність Михайлову В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Михайлова В.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» та керуючись ст. ст. 
22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 
1. Надати гр. Михайлову Василю Віталійовичу дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з 
кадастровим номером 3522281500:51:000:0476, площею – 0.2048 га, за  
 адресою: с. Дмитрівка, вул. Добровольського, 25, на території Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області з цільовим 
призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови (код КВЦПЗ 03.15) зі зміною цільового призначення на землі 
житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01). 

2. Зобов’язати гр. Михайлова Василя Віталійовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Музиченку О.О. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Музиченка О.О. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Музиченку Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Музиченку Олександру Олександровичу у приватну 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:003:0074 

площею 3,2900 га., рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, Дмитрівська сільська рада, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ - 01.01). Підстава: свідоцтво 
про право на спадщину за законом серія НОР № 667994. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва у власність 
Огиренко Г.Г. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Огиренко Г.Г. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Огиренко Ганні Гнатівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва (Код 
за КВЦПЗ – 01.05) площею 0.1200 га, за адресою: с. Іванківці, вул. Травнева, 
б/н на території Іванковецької сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Огиренко Ганні Гнатівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0059 площею 0,1200 га., 
рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Іванківці, вул. Травнева, для індивідуального садівництва. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Олійник В.М. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Олійник В.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Олійник Валентині Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.2651 га., за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район Цибулівський старостинський 
округ Дмитрівської сільської ради, (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Олійник Валентині Миколаївні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522288500:02:000:0143 площею 
1.2651 га., пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Цибулівський старостинський округ Дмитрівської сільської ради, для ведення 
особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Панішко В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Панішко В.В. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Панішко Валентині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(код КВЦПЗ - 01.01) за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада. 

2. Передати гр. Панішко Валентині Василівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:003:0841 площею 
3,6237 га., рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ - 01.01). Підстава: свідоцтво про право на спадщину 
за законом серія НОВ № 561245. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Плохій Н.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Плоха Н.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Плохій Наталії Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.2651 га., за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район Цибулівський старостинський 
округ Дмитрівської сільської ради, (за межами населеного пункту). 

2. Передати гр. Плохій Наталії Василівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:02:000:0158 площею 1.2651 га., 
пасовища за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Цибулівський старостинський округ Дмитрівської сільської ради, для ведення 
особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Постільняк В.І. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства» 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Постільняк В.І. «Про затвердження 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 
 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Постільняк Валентині Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Постільняку В.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства» 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Постільняку В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 
 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Постільняку Віктору Григоровичу для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Родзінської Н.Б. 
та внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 
від 23 вересня 2020 року № 1118 
 
      Розглянувши заяву гр. Родзінської Н.Б. «Про внесення змін до рішення № 

1118 від 23 вересня 2020 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, 
Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 
 

1. Внести наступні зміни до рішення двадцять восьмої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1118 та 
викласти його в наступній редакції. 

 «Надати гр. Родзінській Наталії Борисівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) загальною 
площею 2,00 га, в тому числі по угіддях 2,00 га  рілля ,- з них земельна ділянка 
площею 0,25 га, та земельна ділянка площею - 1,75 га., за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області, в межах населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Родзінську Наталію Борисівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 

цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                            Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою  
та передачі земельної ділянки  
у власність гр. Савенко Л.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Савенко Л.В. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12,40,81,186, ЗК України, ст.ст. 25,55 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) загальною площею – 0,2500 га, за адресою: с.Цибулеве по 
вул. Прибережна, 18 на території Цибулівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області. 

2.Передати гр. Савенко Лілії Володимирівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0549 площею 0,2500 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Цибулеве, вулиця 
Прибережна, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Савченку В.О. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Савченка В.О. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Савченку Віктору Олександровичу проект із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, розташованої за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, село Веселий Кут, на території 
Дмитрівської сільської ради. 

2. Передати гр. Савченку Віктору Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0048 площею 
2,0000 га. розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, село Веселий Кут, на території Дмитрівської сільської ради, для ведення  
особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Савченку М.О. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Савченка М.О. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Савченку Миколі Олександровичу проект із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,8000 га, розташованої за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, село Веселий Кут, на території 
Дмитрівської сільської ради. 

2. Передати гр. Савченку Миколі Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0050 площею 
0,8000 га. розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, село Веселий Кут, на території Дмитрівської сільської ради, для ведення  
особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від __ _____ 2021 року                                                               №___ 

 

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Савченку О.О. 
 
     Заслухавши та обговоривши заяву гр. Савченка О.О. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Савченку Олександру Олександровичу проект із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,7976 га, розташованої за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, село Веселий Кут, на 
території Дмитрівської сільської ради. 

2. Передати гр. Савченку Олександру Олександровичу у приватну 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0051 

площею 0,7976 га. розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, село Веселий Кут, на території Дмитрівської сільської 
ради, для ведення  особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Сайко В.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства» 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Сайко В.М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 
 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Сайко Валентині Михайлівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджена у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

 

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Ситнику Д.О. 
 
      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ситника Д.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі  земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1.Затвердити гр. Ситнику Дмитру Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2,0000 га, 
рілля, на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

2.Передати гр. Ситнику Дмитру Олександровичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5323 площею 
2,0000 га., рілля,  за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада,  для ведення  особистого селянського господарства 
(КВЦПЗ 01.03). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                           Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Сороці В.П. 
та внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 
від 23 вересня 2020 року № 1096 
 
      Розглянувши заяву гр. Сороки В.П. «Про внесення змін до рішення № 1096 

від 23 вересня 2020 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 
19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, Дмитрівська 
сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Внести наступні зміни до рішення двадцять восьмої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1096 та 
викласти його в наступній редакції. 

«Надати гр.Сороці Валентині Петрівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) загальною 

площею – 1,6092 га., з них – 0,6159 га., господарський двір (МТФ №1) за 
межами населеного пункту,та  0,9933 га., рілля в межах населеного пункту за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр.Сороку Валентину Петрівну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» 
на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для надання в оренду 
 

Заслухавши та обговоривши заяву директора ТОВ Агрофірми «Іванківці» 
Корнійчук М.Л. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для надання в оренду » та керуючись ст. ст. 
22, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи висновки постійної  комісії сільської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 
благоустрою населених пунктів, Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 
1. Надати ТОВ Агрофірмі  «Іванківці» (код ЄДРПОУ 32571490) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(Код КВЦПЗ 01.01) орієнтовною площею – 0,20 га, в тому числі під 
господарськими будівлями і дворами 0,20 га, за адресою: Кіровоградська 
область, Знам’янський район, с. Іванківці, вул. Шевченка, 50 Д, строком на 7 

років. 
2. Зобов’язати ТОВ Агрофірму «Іванківці» замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки вказаної в п. 1 цього рішення в землевпорядній 
організації, що має відповідну ліцензію. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів.  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» 
на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для надання в оренду 
 

Заслухавши та обговоривши заяву директора ТОВ Агрофірми «Іванківці» 
Корнійчук М.Л. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для надання в оренду » та керуючись ст. ст. 
22, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи висновки постійної  комісії сільської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 
благоустрою населених пунктів, Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 
1. Надати ТОВ Агрофірмі  «Іванківці» (код ЄДРПОУ 32571490) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(Код КВЦПЗ 01.01) орієнтовною площею – 0,38 га, в тому числі під 
господарськими будівлями і дворами 0,38 га, за адресою: Кіровоградська 
область, Знам’янський район, с. Іванківці, вул. Шевченка, 50 Г, строком на 7 
років. 
2. Зобов’язати ТОВ Агрофірму «Іванківці» замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки вказаної в п. 1 цього рішення в землевпорядній 
організації, що має відповідну ліцензію. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів.  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                           Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяви гр. Угорського Р.І. 
та внесення змін до рішення двадцять першої сесії  
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради 
від 27 грудня 2019 року № 565 
 
      Розглянувши заяву гр. Угорського Р.І. «Про внесення змін до рішення № 
565 від 27 грудня 2019 року» та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, 
ст. 19 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та у зв’язку з уточненням площі, Дмитрівська 
сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Внести наступні зміни до рішення двадцять першої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 27 грудня 2019 року № 565 та 
викласти його в наступній редакції. 

 «Надати гр.Угорському Роману Іллічу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) загальною 
площею – 2,00 га., з них - орієнтовно 0,80 га., бувший господарський двір АТ 
«Україна»,та орієнтовно 1,20 га., пасовище за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр.Угорського Романа Ілліча замовити проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в 
землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на 
затвердження чергової сесії. 

3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів». 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Фрайнд Т.Ф. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Фрайнд Т.Ф. «Про затвердження 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність» та керуючись 
ст. ст. 12,118,121, ЗК України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська 
сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Фрайнд Тетяні Федорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0,6000 га., на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області . 

2. Передати гр. Фрайнд Тетяні Федорівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0014 площею 0,6000 га., 
рілля за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Цибулеве, 
для ведення особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ 01.03).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Харланову В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Харланова В.В. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Харланову Валерію Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Харланову Валерію Васильовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0342 площею 
3,7422 га., рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ - 01.01). Підстава: рішення Знам’янського 
місьрайонного суду Кіровоградської області від 03.04.2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, що забезпечує  
еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь 
земельних ділянок комунальної власності 
гр. Хачатряну Ж.А. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Хачатрян Ж.А. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що забезпечує еколого - 

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок 
комунальної власності» та керуючись ст. ст. 12,20,22,122-124,186 Земельного 
кодексу України, ст. 52 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Хачатряну Жирайру Аршалуйсовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою що забезпечує еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, а саме: 

- земельна ділянка з кадастровим номером 3522283700:02:000:9049 

площею 33,0352 га., вид угідь – пасовище; 
- земельна ділянка з кадастровим номером 3522283700:02:000:9050 

площею 28,5102 га., вид угідь – пасовище. 
2. Зобов’язати гр. Хачатрян Жирайра Аршалуйсовича замовити проект 

землеустрою що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності, вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ                
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                        Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                                                               №___ 

с. Дмитрівка 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання 
 у власність гр. Шведчиковій Г.В. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Шведчикової Г.В.  «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Шведчиковій Галині Валеріївні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 
орієнтовною площею –  0,8000 га, в тому числі по угіддях – 0,8000 га пасовища, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території 
Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Шведчикову Галину Валеріївну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 
Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки  
у власність гр. Щуру А.Л. 
 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Щур А.Л. «Про затвердження 
технічної документації та передачу земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 20, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити гр. Щуру Андрію Леонідовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(код КВЦПЗ - 01.01) за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада. 

2. Передати гр. Щуру Андрію Леонідовичу у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0504 площею 4.6009 га., 
рілля, за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська 

сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ - 01.01). Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом серія 
ННТ № 531917. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
       Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021 року  № 

с. Дмитрівка 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Яблонському В.В. 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Яблонського В.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва» та керуючись ст. 5,12,79,123,п.2 ст.134, 
Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про земельний кадастр», п.34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 

1. Надати дозвіл гр. Яблонському Володимиру Володимировичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 7 (сім) років для ведення городництва (код КВЦПЗ- А 01.07) 
орієнтовною площею – до 20,0000 га., з них до 20,0000 га. - рілля, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами 
населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Яблонського Володимира Володимировича замовити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 
подати його на затвердження чергової сесії Дмитрівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

Дмитрівський сільський голова   Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Андреєва А.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Андреєва А. В. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Андреєву Андрію Валентиновичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджена у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Андреєву Андрію Валентиновичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження). 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 



здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,827 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Андреєвої О.І. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Андреєвої О. І. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Андреєвій Олені Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Андреєвій Олені Іванівні не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 



здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,742 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Баргамін К.М» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Баргамін К.М «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Баргамін Костянтину Миколайовичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Баргамін М.Я» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Баргамін М.Я «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Баргамін Миколі Яковичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

в оренду гр. Благовісному М.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Благовісного М.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передати гр. Благовісному Миколі Васильовичу в оренду на 7 (сім) років 
земельну ділянку загальною площею 7.0000 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9235 для ведення городництва (Код КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Бондаренко М.І.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Бондаренко М.І. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Бондаренко Мар’яні Ігорівні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення в с. Цибулеве на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 
Земельного кодексу України у зв’язку з невідповідністю місця розташування 
бажаної земельної ділянки генеральному плану села Цибулеве. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Бортнік О. В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Бортнік О. В. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бортнік Олені Володимирівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771 відповідно до якого 
Бортнік Олені Володимирівні надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- У викопіюванні з картограми крупномаштабного обстеження ґрунтів 
зазначено шифр групи 56д, що не відповідає Картограмі агровиробничих груп 



ґрунтів колгоспу ім. Шевченка Знам’янського району, Кіровоградської області 
згідно якої зазначено шифр 56г; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,167 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Бортніка С.Т. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Бортніка С. Т. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бортніку Сергію Талімановичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Бортніку Сергію Талімановичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,959 км. 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Волосячик Л.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Волосячик Л.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Волосячик Людмилі Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, на території 
Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за 
межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Волосячик Людмилі Василівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:0099 площею 
2.0000 га., рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Ворожбиту В.А. 

 

Розглянувши заяву гр. Ворожбита В.А. «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та керуючись ст. 
12 Земельного Кодексу України, ст. ст. 20, 25, 55 Закону України «Про 
землеустрій», ст. ст.3, 5, 11 Закону України « Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)» ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська 
рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Ворожбиту Василю Антоновичу дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01.) ділянка №354 

площею – 6,89 га, з них: 6,89 га, рілля, на підставі рішення Знам’янського 
міськрайонного суду Кіровоградської області від 18 грудня 2020 року із 
земельних часток (паїв) колишнього АТ «Нива» на території Макариської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

2. Ворожбиту Василю Антоновичу розроблену технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) подати на затвердження до Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Гребенеюк О.А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гребенюк О.А. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, п. 21 Перехідних Положень ЗК України, ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гребенюк Ользі Антонівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- земельна ділянка з кадастровим номером 3522281900:02:000:0229 

площею 1,0000 га. не входила в межі землекористування згідно Державного 
Акту на право колективної власності КСП ім. ШЕВЧЕНКА Серія КР-3 000004, 

а отже не відноситься до комунальної власності на підставі п. 21 Перехідних 
положень Земельного Кодексу України; 

- проектом із землеустрою не враховано право доступу (проїзду) до 
суміжних із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3522281900:02:000:0230 земельних ділянок з кадастровими номерами 

3522281900:02:000:0115, 3522281900:02:000:0114, 3522281900:02:000:0113; 

-  в акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:0230 не зазначено власників 
суміжних земельних ділянок. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 



картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 42,448 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Грицай Л. П. 

«Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Грицай Л. П. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Грицай Лідії Петрівні для ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з невідповідність місця 
розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниць, а саме: 

- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Грицай Лідії Петрівні не відповідає ст. 50 Закону України «Про землеустрій» 
(відсутні матеріали погодження); 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 



30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,908 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Грицай Н.Д. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Грицай Н. Д. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Грицай Назарію Дмитровичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Грицай Назарію Дмитровичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- до земельної ділянки, що відводиться, входить частина об’єкта природно 
– заповідного фонду Ботанічної пам’ятки природи «Ковилові горби під 
Поповим» створеної Рішенням Кіровоградської обласної ради № 31 від 
13.02.1995 р; 

- в акті перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон 
санітарної охорони, санітарно – захисних зон і зон особливого режиму 
використання земель за їх наявності не вказано охоронну зону навколо об’єкта 
природно – заповідного фонду Ботанічної пам’ятки природи «Ковилові горби 



під Поповим» створеної Рішенням Кіровоградської обласної ради № 31 від 
13.02.1995 р. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,844 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Гупалу М.М. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Гупала М.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Гупалу Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.8000 га, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
Дмитрівської сільської ради на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області, за межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Гупалу Миколі Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:56:000:0008 площею 
0,8000 га., пасовища розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Дівніч І.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Дівніча І. Г. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Дівнічу Івану Григоровичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Дівнічу Івану Григоровичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- до земельної ділянки, що відводиться, входить частина об’єкта природно 
– заповідного фонду Ботанічної пам’ятки природи «Ковилові горби під 
Поповим» створеної Рішенням Кіровоградської обласної ради № 31 від 
13.02.1995 р; 

- в акті перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон 
санітарної охорони, санітарно – захисних зон і зон особливого режиму 
використання земель за їх наявності не вказано охоронну зону навколо об’єкта 
природно – заповідного фонду Ботанічної пам’ятки природи «Ковилові горби 



під Поповим» створеної Рішенням Кіровоградської обласної ради № 31 від 
13.02.1995 р. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,773 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Даценко Н.Г. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Даценко Н.Г. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Даценко Надії Григорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 1.8692 га, на території 
Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, за 
межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Даценко Надії Григорівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5336 площею 1.8692 га., 

рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Демидовичу В.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Демидовича В.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Демидовичу Віктору Валентиновичу проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ – 01.03) загальною площею 1,9766 га, 

на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Передати гр. Демидовичу Віктору Валентиновичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522283700:02:000:0114 площею 
0,9862 га., пасовища та земельну ділянку з кадастровим номером 
3522283700:02:000:9082 площею 0,9904 га., пасовища розташовані за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для 
ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Денисовій Н.А. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Денисової Н.А. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 121, пунктом 21 розділу X 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Денисовій Надії Андріївні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) орієнтовною 

площею – 1.0198 га, в тому числі по угіддях – 1.0198 га рілля, з кадастровим 
номером 3522281900:02:000:0230 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення  на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області за межами населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Денисову Надію Андріївну замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Жугану Д.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Жугана Д.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Жугану Денису Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, 

розташованої за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, с. Веселий Кут в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Жугану Денису Володимировичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0053 площею 
2.0000 га., рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Веселий Кут, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021                                                                                            №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
для продажу права оренди на конкурентних  
засадах (земельних торгах) 
 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) площею 
4,8226 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9195 та керуючись ст. ст. 
12, 122, 135-139, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 4,8226 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9195 для продажу 
права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (Код за КВЦПЗ 01.01) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської  

2. Виставити земельну ділянку на земельні торги для продажу права 
оренди на неї на конкурентних засадах. 

3.  Встановити строк оренди земельної ділянки, переданої у користування 
за результатами земельних торгів 7 (сім) років. 

4.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування 
земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги, на рівні _____ 

(________) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
5.    Встановити крок торгів на рівні _________ грн. за користування 

земельною ділянкою. 
6.    Земельні торги провести не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після 

оприлюднення оголошення про їх проведення. 
7.   Визначити виконавця земельних торгів у формі аукціону Товарну 

біржу «Кіровоградську аграрну біржу», яка бере на себе зобов’язання, 
визначені у «Договорі – дорученні №15 на організацію та проведення 
земельних торгів у формі аукціону». 

8.    Встановити гарантійні внески у розмірі 30% від початкової вартості 
обсягу покупки 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021                                                                                            №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
для продажу права оренди на конкурентних  
засадах (земельних торгах) 
 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) площею 
9,5679 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9176 та керуючись ст. ст. 
12, 122, 135-139, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 9,5679 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9176 для продажу 
права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (Код за КВЦПЗ 01.01) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської  

2. Виставити земельну ділянку на земельні торги для продажу права 
оренди на неї на конкурентних засадах. 

3.  Встановити строк оренди земельної ділянки, переданої у користування 
за результатами земельних торгів 7 (сім) років. 

4.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування 
земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги, на рівні _____ 

(________) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
5.    Встановити крок торгів на рівні _________ грн. за користування 

земельною ділянкою. 
6.    Земельні торги провести не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після 

оприлюднення оголошення про їх проведення. 
7.   Визначити виконавця земельних торгів у формі аукціону Товарну 

біржу «Кіровоградську аграрну біржу», яка бере на себе зобов’язання, 
визначені у «Договорі – дорученні №15 на організацію та проведення 
земельних торгів у формі аукціону». 

8.    Встановити гарантійні внески у розмірі 30% від початкової вартості 
обсягу покупки 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021                                                                                            №  
с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо поділу земельних ділянок  

комунальної власності 
 

      Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності та ст.ст.12, 79, 791, п. 12 ст. 186 ЗК України, ст. 
ст. 25, 26, 56 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо поділу 
наступних земельних ділянок комунальної власності: 

- площею 2,0258 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9203 
(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1211 від 12 листопада 2020 року); 

- площею 3,7140 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9200 

(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1210 від 12 листопада 2020 року); 

- площею 32,9393 га. з кадастровим номером 3522288500:02:000:9138 

(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1045 від 23 вересня 2020 року); 

- площею 85,2160 га. з кадастровим номером 3522283700:02:000:9062 

(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1043 від 23 вересня 2020 року); 

- площею 33,8312 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9222 

(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1213 від 12 листопада 2020 2020 року); 

- площею 40,2266 га. з кадастровим номером 3522281500:02:002:9199 

(документація виготовлена на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської 
ради №1212 від 12 листопада 2020 2020 року). 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Кінах Л.А.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кінах Л.А. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Кінах Людмилі Анатоліївні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Кінах С.В.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кінах С.В. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Кінах Сергію Віталійович у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Калині В.І. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Калини В.І. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Калині Валентині Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею – 

0,2500 га, в с. Дмитрівка по вул. Добровольського, 65А на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Калині Валентині Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0012 площею 0,2500 га., за 
адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Дмитрівка, вул. 
Добровольського, 65А для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Клінецького Д. А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Клінецької О. В., яка діє в інтересах 
малолітнього сина Клінецького Данііла Андрійовича «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Клінецькому Даніілу Андрійовичу для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 20.10.2020 року № 1729 відповідно до якого 
Клінецькому Даніілу Андрійовичу надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 



- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,652 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Козініна М.Р. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Козініна М.Р., яка діє в інтересах 
малолітнього сина Козініна М. Р. «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 

121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Козініну Микиті Романовичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Козініну Микиті Романовичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 



30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,831 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Козубенко Н.П. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Козубенко Н.П. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Козубенко Наталії Петрівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджена у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва у власність 

гр. Коротченку М.М. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коротченка М.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 121, ЗК України, ст.ст. 25, 50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Коротченку Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва (код за КВЦПЗ 01.05) площею 0.1200 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Дмитрівської 
сільської ради за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 54 в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Коротченку Михайлу Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0026 площею 
0,1200 га., багаторічні насадження розташовану за адресою: Кіровоградська 
область, Знам’янський район, с. Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 54 для 
індивідуального садівництва. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Коротченко Н.М. 
 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Коротченко Н.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Коротченко Наталії Михайлівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.5837 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі  
Дмитрівської сільської за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, Дмитрівська сільська рада, с. Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 25 в 
межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Коротченко Наталії Михайлівні у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0580 площею 0,5837 га., 

рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
с.Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 25, для ведення особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою що забезпечує 

еколого – економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь 

земельної ділянки комунальної власності 
гр. Корсун В.П. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Корсун В.П. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою що забезпечує еколого – економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки комунальної 
власності» та керуючись ст. ст. 12, 20, 22, 122-124, 186, Земельного кодексу 

України, ст. 52 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Корсун Володимиру Павловичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою що забезпечує еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 
3522288500:02:000:9131 площею 29,8729 га., вид угідь – пасовище, що 
перебуває в користуванні заявника на підставі договору. 

2. Зобов’язати гр. Корсун Володимира Павловича замовити проект 
землеустрою що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Косенко В.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Косенко В.Г. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Косенко Валентині Григорівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771, відповідно до якого 
Косенко Валентині Григорівні надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- У викопіюванні з картограми крупномаштабного обстеження ґрунтів 
зазначено шифр групи 55д, що не відповідає Картограмі агровиробничих груп 



ґрунтів колгоспу ім. Шевченка Знам’янського району, Кіровоградської області 
згідно якої зазначено шифр 56г. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,325 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Кравцової Ж.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кравцової Ж.В. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кравцовій Жанні Володимирівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771, відповідно до якого 
Кравцовій Жанні Володимирівні надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 



(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,457 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Кривозубу С.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кривозуба С.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Кривозубу Сергію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код КВЦПЗ 01.03) загальною площею 2.0000 га, на 
території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської 
області, за межами населеного пункту. 

2. Передати гр. Кривозубу Сергію Васильовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522283700:02:000:5099 площею 
2.0000 га., пасовища розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Кубіцькому Р.О.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Кубіцькому Р. О. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Кубіцькому Руслану Олександровичу у наданні дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р.В. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр Логвінова Р.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства»,  керуючись рішеннями Третього апеляційного 
адміністративного у справах № 340/416/20, 340/427/20, 340/421/20, 340/419/20, 

340/309/20, 340/509/20, 340/510/20, 340/344/20, 340/308/20, 340/934/20, 

340/949/20, 340/422/20, 340/942/20, 340/940/20, ст. ст. 7, 14, 140 -144 

Конституції України, пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, 83, 116, 118, 121, 

125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 частини першої 
статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 3, 4 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» та враховуючи той факт, що місце розташування земельної 
ділянки, на яку претендує заявник, не відповідає вимогам ч. 1 ст. 122 
Земельного кодексу України, оскільки вона відноситься до нерозподілених 
земельних ділянок, що залишилися в колективній власності членів бувшого 
колективного сільськогосподарського підприємства АТ «Колос» (код ЄДРПОУ 
03758772) та підпадають під правовий режим ст. 13,14-1 Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», що унеможливлює розпорядження  Дмитрівською 
сільською радою даною земельною ділянкою у відповідності до норм чинного 
законодавства та свідчить про невідповідність місця розташування бажаної 
земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, та враховуючи рішення Дмитрівської сільської 
ради від 3 червня 2020 року № 825 «Про виділення у натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв) згідно сертифікатів на право на земельну 
частку (пай) колишнього КСП АТ «КОЛОС»», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Логвінову Руслану Вікторовичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної 
земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Логвінової К.С. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр Логвінової К.С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства», керуючись рішеннями Третього апеляційного адміністративного 
у справах № 340/416/20, 340/427/20, 340/421/20, 340/419/20, 340/309/20, 
340/509/20, 340/510/20, 340/344/20, 340/308/20, 340/934/20, 340/949/20, 

340/422/20, 340/942/20, 340/940/20, ст. ст. 7, 14, 140 -144 Конституції України, 
пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, 83, 116, 118, 121, 125 Земельного 
Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 частини першої статті 26, 59, 60, 

71, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 14-1 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 3, 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
враховуючи той факт, що місце розташування земельної ділянки, на яку 
претендує заявник, не відповідає вимогам ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу 
України, оскільки вона відноситься до нерозподілених земельних ділянок, що 
залишилися в колективній власності членів бувшого колективного 
сільськогосподарського підприємства АТ «Колос» (код ЄДРПОУ 03758772) та 
підпадають під правовий режим ст. 13,14-1 Закону України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)», що унеможливлює розпорядження  Дмитрівською сільською 
радою даною земельною ділянкою у відповідності до норм чинного 
законодавства та свідчить про невідповідність місця розташування бажаної 
земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, та враховуючи рішення Дмитрівської сільської 
ради від 3 червня 2020 року № 825 «Про виділення у натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв) згідно сертифікатів на право на земельну 
частку (пай) колишнього КСП АТ «КОЛОС»», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 

 



1. Відмовити гр. Логвіновій Катерині Степанівні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної 
земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  

у власність гр. Марікуці М.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Марікуци М.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Марікуці Марині Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ – 01.03) загальною площею 2.0000 га, 

на території Іванковецької сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Марікуці Марині Володимирівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:0184 площею 
1.0000 га., пасовища та земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:02:000:0047 площею 1.0000 га., пасовища розташовані за адресою: 
Кіровоградська область, Знам’янський район, Іванковецька сільська рада, для 
ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Мартиненко О. В.  
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мартиненко О. В., яка діє в 
інтересах сина Мартиненко І. І. «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 

121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мартиненку Іллі Ігоровичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Мартиненку Іллі Ігоровичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 



здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи щодо поділу земельної 
ділянки, базисна лінія становить до 30 км, а в схемі GNSS- спостережень від 
базової станції до земельної ділянки вказано 44,807 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Мельниченка В.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мельниченку В.В. «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мельниченку Віталію Володимировичу для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771, відповідно до якого 
Мельниченку Віталію Володимировичу надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 



(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,421 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Мережаній Л.М. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мережаної Л.М. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) загальною площею – 0,2500 га, в с. Дмитрівка по вул. 
Кільцева, 18 на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Мережаній Любові Михайлівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0343 площею 
0,2500 га., за адресою: с. Дмитрівка, вул. Кільцева,18 на території Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Мительської Я.О. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Мительської Я. О., яка діє в 
інтересах малолітньої доньки Мительської Мілани Євгенівни «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мительської Мілани Євгенівни для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га  

згідно Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 20.10.2020 року № 1730 відповідно до якого 
Мительській Мілані Євгенівні надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 



картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,769 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                                                       Проєкт 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування 

житлового будинку і господарських 

будівель та для ведення особистого 

селянського господарства  

 

Заслухавши та обговоривши заяви громадян та керуючись статтею 12 
Земельного кодексу України, пунктом 34 ст.26, статтею 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, 
щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки 
громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства, 
згідно з додатком. 

2. В разі розбіжності площі при обмірах земельної ділянки, затвердити 
обміри з їх урахуванням при наданні земельної ділянки у власність. 

3. Відділу земельних відносин, комунальної власності, апарату 
Дмитрівської сільської ради внести зміни в земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова Н. СТИРКУЛЬ 

  
 
 

 



Додаток  
до рішення Дмитрівської сільської ради 

від                      2020 року №  
 

 

ГРОМАДЯНИ 

яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право на 

земельні ділянки громадянам для  будівництва і обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель та для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

1. Коберник Олена Петрівна – 0,31 га, з них – 0,25 га присадибна земельна 
ділянка та 0,06 га, земельна ділянка для ведення особистого селянського 
господарства, с. Дмитрівка, вул. Кримська, 24; 
2. Попова Наталія Олександрівна– 0,40 га, з них – 0,25 га присадибна земельна 
ділянка та 0,15 га, земельна ділянка для ведення особистого селянського 
господарства, с. Плоске, вул. Козацька, 31; 

3. Паламарчук Валерій Петрович – 0,60 га, з них – 0,25 га присадибна земельна 
ділянка та 0,35 га, земельна ділянка для ведення особистого селянського 
господарства, с. Дмитрівка, вул. Нова, 57; 
4. Дзини Костянтина Дмитровича – 0,12 га, з них – 0,12 га присадибна земельна 
ділянка, с. Дмитрівка, вул. Новомиколаївська, 86; 
5. Кнігніцька Людмила Миколаївна – орієнтовною площею 0,86 га, з них – 0,25 

га присадибна земельна ділянка та 0,61 га земельна ділянка для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: с. Іванківці, вул. Шевченка, 
98; 

6. Яковина Любов Віталіївна – 0,25 га, з них – 0,25 га присадибна земельна 
ділянка за адресою: с. Дмитрівка, вул.Шамівська, 3. 
 

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                               Л. КАМІНСЬКА 



ЧЕТВЕТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про затвердження проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Некрасовій Ірині Сергіївні,  
гр. Некрасовій Анастасії Юріївні,  
гр. Некрасову Ігорю Сергійовичу» 

 

Заслухавши та обговоривши заяви гр. Некрасової Ірини Сергіївни, гр. 
Некрасової Анастасії Юріївни, гр. Некрасова Ігоря Сергійовича «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121 ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 4 
березня 2004 року №266, Дмитрівська сільська рада  

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Некрасовій Ірині Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії 
Юріївні, гр. Некрасову Ігорю Сергійовичу у затверджені Проекту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Некрасовій 
Ірині Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії Юріївні, гр. Некрасову Ігорю 
Сергійовичу в для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 

А.01.03) в зв’язку з невідповідністю проекту вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме Постанові Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 2004 року №266, якою затверджено Типовий 
договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки.  

Відповідно до пункту 1 цього Типового договору предметом договору є: 
“1.1.Виконавець зобов’язується виконати з дотриманням вимог 

законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі – роботи) з розробленням 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (не ділянок), а 
замовник – прийняти та оплатити виконані роботи». Для окремої земельної 
ділянки має розроблятися окремий проект. Якщо проекти об’єднані, 
документація має називатися “Проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок” 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 



картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутні відомості перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,494 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Новікова М. М. 

«Про затвердження проекту із землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Новікова М. М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, п. 21 Перехідних Положень ЗК України, ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Новікову Миколі Миколайовичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- земельна ділянка не входила в межі землекористування згідно 

Державного Акту на право колективної власності КСП ім. ШЕВЧЕНКА Серія 
КР-3 000004, а отже не відноситься до комунальної власності на підставі п. 21 
Перехідних положень Земельного Кодексу України. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 



30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,844 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Новікової Н.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Новікової Н.В. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, п. 21 Перехідних Положень ЗК України, ст. 25, 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Новіковій Наталії Володимирівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- земельна ділянка не входила в межі землекористування згідно 

Державного Акту на право колективної власності КСП ім. ШЕВЧЕНКА Серія 
КР-3 000004, а отже не відноситься до комунальної власності на підставі п. 21 
Перехідних положень Земельного Кодексу України. 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи щодо поділу земельної 



ділянки, базисна лінія становить до 30 км, а в схемі GNSS- спостережень від 
базової станції до земельної ділянки вказано 41,554 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Ноздрі А. В. 

«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ноздрі А.В., що діє в інтересах 
малолітньої дитини Ноздрі М.Д. «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 

121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ноздрі Аллі Володимирівні, що діє в 
інтеремах малолітньої дитини Ноздрі Марії Дмитрівни для ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниць, а саме: 

- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджена у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Півовару В.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Півовара В.В. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Півовару Володимиру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною 
площею – 0,2500 га, в с. Дмитрівка по вул. Гагаріна, 5 на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Півовару Володимиру Васильовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:51:000:0027 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Дмитрівка, вул. Гагаріна, 5 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

у власність гр. Піхуну О.П.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Піхуну О.П. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Піхуну Олександру Петровичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   202 року                №  
с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства», керуючись пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, ч.6 ст. 79-1, 

83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 
частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи поставу Верховного Суду від 04 
травня 2020 року у справі №802/1539/17-а, Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Павленку Олександру Олексійовичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, оскільки земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання 
отримати у власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281900:02:000:9033 загальною площею 12,1909 га, то згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 
за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства», керуючись пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, ч.6 ст. 79-1, 

83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 
частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи поставу Верховного Суду від 04 
травня 2020 року у справі №802/1539/17-а, Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Павленку Олександру Олексійовичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, оскільки земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання 
отримати у власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281900:02:000:9033 загальною площею 12,1909 га, то згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 
за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Павленка О.О. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства», керуючись пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, ч.6 ст. 79-1, 

83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 
частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи поставу Верховного Суду від 04 
травня 2020 року у справі №802/1539/17-а, Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Павленку Олександру Олександровичу у наданні дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, оскільки земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання 
отримати у власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281900:02:000:9033 загальною площею 12,1909 га, то згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 
за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Павленко Ю.В. «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність» 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання гр. Павленка Ю.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства», керуючись пунктом «а» частини першої ст. 12, 22, ч.6 ст. 79-1, 

83, 116, 118, 121, 125 Земельного Кодексу України, ст. ст. 1, 2, 10, 16, пункту 34 
частини першої статті 26, 59, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи поставу Верховного Суду від 04 
травня 2020 року у справі №802/1539/17-а, Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Павленко Юлії Володимирівні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної 
ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, оскільки земельна ділянка, за рахунок якої заявник виявив бажання 
отримати у власність земельну ділянку, сформована і має кадастровий номер 
3522281900:02:000:9033 загальною площею 12,1909 га, то згідно ч. 6 ст. 79-1 

Земельного кодексу України формування земельних ділянок шляхом поділу та 
об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються 
за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Парафенюк В.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Парафенюк В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Парафенюк Віроніці Григорівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771 відповідно до якого 
Парафенюк Віроніці Григорівні надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 



(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,759 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

в оренду гр. Пасічному С.О. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Пасічного С.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та 
керуючись ст. ст. 12, 36, 124, 126, 134, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передати гр. Пасічному Сергію Олександровичу в оренду на 7 (сім) років 
земельну ділянку загальною площею 9.1900 га, рілля з кадастровим номером 
3522281500:02:002:9226 для ведення городництва (Код КВЦПЗ 01.07) на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Встановити орендну плату за вищевказану земельну ділянку у розмірі 12 
(дванадцять) % від її нормативної грошової оцінки. 

3. Орендареві: 
3.1 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного Кодексу України. 
3.2 Укласти та зареєструвати договір оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про виготовлення проекту землеустрою 

що забезпечує еколого - економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь земельної ділянки комунальної власності 
 

Керуючись ст. ст. 12, 20, 22, 122-124, 186 Земельного кодексу України, ст. 
52 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою що забезпечує 
еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
з кадастровим номером 3522281500:02:003:9135 площею 19,1546 га., вид угідь 
– пасовище. 

2. Відділу земельних відносин, комунальної власності організувати заходи 
щодо виготовлення проекту із землеустрою що забезпечує еколого – 

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки 

комунальної власності, вказаної в п.1 цього рішення в землевпорядній 
організації, що має відповідну ліцензію, та подати його на затвердження 
чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до договору оренди землі  
№27/8 від 26.11.2020 року 

укладеного з ПАТ «Укртелеком» 

 

Розглянувши клопотання ПАТ «Укртелеком» Дніпропетровська філія та 
керуючись ст. ст. 12, 22, 93, ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про оренду землі» 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до Договору оренди землі №27/8 від 26.11.2020 року 

укладеного з Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» та викласти 
п.5 в наступній редакції:  
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) 
становить: 87 954,93 грн. (вісімдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. 
93 коп.); 
п. 9 в наступній редакції: 
«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розмірі: 9,0 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає: 7 915,94 (сім 
тисяч дев’ятсот п’ятнадцять грн. 94 коп.) на рік. Щомісячна орендна плата  
складає: 659,66 грн. (шістсот п’ятдесят дев’ять грн. 66 коп.)» 

2.  Всі інші умови Договору оренди землі залишити незмінними. 
3. Орендарю: 

- підготувати проект додаткової угоди до договору оренди землі №27/8 від 
26.11.2020 року та подати на підпис Дмитрівському сільському голові. 
- подати на державну реєстрацію укладену додаткову угоду відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Петренко А.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Петренко А.М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Петренко Анастасії Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Петренко Л.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Петренко Л.М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Петренко Людмилі Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Петренко М.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Петренко М.М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Петренко Миколі Миколайовичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідність місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Погрібного Д. А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Погрібного Д. А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. 
25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Погрібному Дмитру Афанасійовичу для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- згідно плану землекористування колгоспу ім. Шевченка Знам’янського 

району, Кіровоградської області, зазначена земельна ділянка визначена, як 
господарський двір, запропонованим проектом із землеустрою визначено склад 
угідь пасовище, що не відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 
17.10.2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру». 

- у викопіюванні з картограми крупномаштабного обстеження ґрунтів 

зазначено шифр групи 55д, що не відповідає Картограмі агровиробничих груп 
ґрунтів колгоспу ім. Шевченка Знам’янського району, Кіровоградської області; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 



Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 40,280 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Пославській Н.П. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Пославської Н.П. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Пославській Надії Петрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, розташованої на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області. 

2. Передати гр. Пославській Надії Петрівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:02:000:0181 площею 2,0000 га., 

пасовища розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський 
район, Дмитрівська сільська рада, для ведення  особистого селянського 
господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Постільняк Ж.Л.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Постільняк Ж.Л. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Постільняк Жанні Леонідівні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
 

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд заяв громадян 

«Про вилучення земельних ділянок» 

 

Заслухавши та обговоривши заяви громадян та керуючись статтею 141 
Земельного кодексу України, пунктом 34 ст.26, статтею 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1.  Припинити право користування земельними ділянками у громадян, які 
подали заяви про добровільну відмову від земельної ділянки, згідно з додатком. 

2.  Відділу земельних відносин, комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради внести зміни в земельно – облікові документи. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово – комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                 Н.СТИРКУЛЬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Додаток  
до рішення Дмитрівської сільської ради 

від                                 року №           
 

 

 

ГРОМАДЯНИ 

які подали заяви про добровільну відмову від земельної ділянки 

 
 

1. Гончарова Ганна Іванівна – орієнтовною площею 0,40 га., з них – 0,25 

га, присадибна земельна ділянка та 0,15 га, для ведення особистого 
селянського господарства за адресою: с. Плоске, вул. Козацька, 31 ; 

2. Паламарчук Євген Валерійович  – орієнтовною площею 0,60 га., з них 
– 0,25 га, присадибна земельна ділянка та 0,35 га,  для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: с. Дмитрівка,  вул. 
Нова, 57 ; 

3. Олійник Леонід Вікторович – орієнтовною площею 0,86 га., з них- 0,25 

га, присадибна земельна ділянка та 0,61 га, земельна ділянка для 
ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Іванківці, 
вул. Шевченка, 98 (Олійник Віктора Сергійовича покійного батька); 

4. Шведчикова Олена Степанівна – орієнтовною площею 0,16 га, для 
ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Дмитрівка 

вул. Молодіжна,14 (дорізка). 
            

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                      Л. КАМІНСЬКА 

 
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження Технічної  
документації із землеустрою  
щодо поділу та об’єднання  
земельних ділянок 

 

Заслухавши начальника відділу земельних відносин, комунальної 
власності, апарату Дмитрівської сільської ради Дорощук О. С. «Про 
затвердження Технічної документації із землеустрою щодо поділу та 



об’єднання земельних ділянок» та керуючись статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 83, 125, 186 Земельного 
Кодексу України, статтями 25, 56 Закону України «Про землеустрій», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні Технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок на території Іванковецької сільської 
ради в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 
населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, а саме: 

- в плані поділу земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га вказано 30 ділянок по 2,0000 га та 
одна площею 169,0638 га, що не відповідає Рішенню сесії Іванковецької 
сільської ради від 20.10.2020 № 1727 яким надано дозвіл на поділ земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га на 
33 ділянки з них: 32 по 2,0000 га та одна площею 169,0638 га. 

- згідно плану поділу земельної ділянки виявлено, що в земельну ділянку 
площею 233,0638 га (кадастровий номер 3522281900:02:000:9047) входить 
Ботанічна пам’ятка природи «Ковилові горби під Поповим» (підстава 
створення об’єкту Рішення Кіровоградської обласної ради №31 від 13.02.1995 
р.), площа об’єкту складає 7,0000 га. При поділі земельної ділянки площею 

233,0638 га (кадастровий номер 3522281900:02:000:9047) ФОП Майданюк Г.С. 
не враховано пам’ятку природи та в переліку обмежень у використанні 
земельної ділянки не вказано Охоронну зону навколо об’єкта природно – 

заповідного фонду. Зазначене порушення призвело до того, що частина 
Ботанічної пам’ятки природи «Ковилові горби під Поповим» розділена двома 
земельними ділянками (згідно плану поділу, ділянки № 10, 11); 

- в акті прийому-передачі межових знаків на зберігання відсутнє 
погодження ДП «Чорноліське лісове господарство» як суміжного 
землекористувача, так як земельна з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га межує з земельною ділянкою 
лісового фонду; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 

(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 

№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в технічній документації відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 



- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи щодо поділу земельної 
ділянки, базисна лінія становить до 30 км, а в схемі GNSS- спостережень від 
базової станції до земельної ділянки вказано 44,191 км. 

2. Врахувати вищевикладене при розгляді проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, які були сформовані шляхом поділу земельної з 
кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га. згідно 
даної технічної документації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Пудич Г.І.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Пудич Г.І.«Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Пудич Ганні Іванівні у наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 
орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення на 
території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградська 
області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу України у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Романченко А.Р. 

«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Романченко А. Р. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Романченко Аліні Романівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 
згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання не відповідає 
Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 

(відсутнє погодження меж з спеціалізованим лісогосподарським 

підприємством); 
- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 

забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 



- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 45,459 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Савченко О.І. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Савченко О.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Савченко Олені Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код КВЦПЗ – 01.03) загальною площею 0.8000 га, розташованої 
за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, Дмитрівська сільська 
рада, с. Веселий Кут в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Савченко Олені Іванівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:52:000:0052 площею 0,8000 га., 

рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, 
Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Саргсяну С.Р. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Саргсяна С.Р. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Саргсяну Сергію Радіковичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03.) орієнтовною площею 
– 2,0000 га, в тому числі по угіддях - 2,0000 га пасовища, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Цибулівського 
старостинського округу Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області. 

2. Зобов’язати гр. Саргсяна Сергія Радіковича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Соколовій В.А.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Соколової В.А. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Соколовій Вікторії Анатоліївні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Строгуша А.-Д. І. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Строгуша А.-Д. І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Строгушу Андрію – Дмитру Івановичу для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 



- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,964 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Тащана В.О. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Тащяна В. О. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Тащяну Віталію Олеговичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Тащяну Віталію Олеговичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 



Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,341 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про виготовлення технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності 
 

Керуючись ст.12, 79, 791, п. 12 ст. 186 ЗК України, ст. ст. 25, 26, 56 Закону 
України  «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документацію із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3522288500:02:000:6019, площею  40,67 га., з цільовим призначенням - землі 
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) (код16.00), землі 
сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області на 2 

(дві) земельні ділянки площею 2,0000 га та 38,6700 га, без зміни цільового 
призначення. 

2. Відділу земельних відносин, комунальної власності розроблену технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності подати на розгляд та затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Ткаченко К.Д. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ткаченко К.Д. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Ткаченко Катерині Дем’янівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею – 

0,2500 га, в с. Іванківці по вул. Центральна, 33 на території Іванковецької 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Ткаченко Катерині Дем’янівні у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:51:000:0073 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Іванківці, вул. Центральна, 33 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Ткаченку М.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Ткаченка М.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» та керуючись ст. ст. 22, 81, 118, 119, 121, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати гр. Ткаченку Максиму Вадимовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства (коди КВЦПЗ – 01.03.) 

орієнтовною площею – до 2,0000 га, в тому числі по угіддях – до 2,0000 га 
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. 
Іванківці, вул. Травнева на території Дмитрівської сільської ради, 
Знам’янського району, Кіровоградської області в межах населеного пункту. 

2. Зобов’язати гр. Ткаченка Максима Вадимовича замовити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки вказаної в п.1 
цього рішення в землевпорядній організації, що має відповідну ліцензію, та 

подати його на затвердження чергової сесії. 
3. Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами проводити в 

присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять 

дев’ятої сесії Дмитрівської сільської ради 

від 12 листопада 2020 року №1215  

Заслухавши та обговоривши клопотання директора ТОВ «Інтермаксервіс» 

«Про внесення змін до рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 12 
листопада 2020 року №1215» та керуючись ст. ст. 22,81,118,121, ЗК України, ст. 
25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 12 листопада 
2020 року №1215 та викласти його в наступній редакції: 

«Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтермаксервіс» (код 
24710114) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для надання в оренду терміном на 7 (сім) років, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею – 5,0000 

га, в тому числі по угіддях – 5,0000 га. під господарськими будівлями і 
дворами, за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території 
Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області (за 

межами населеного пункту). 
2.У разі розбіжності площу земельної ділянки буде уточнено при здійсненні її 
обміру та затвердженні проектної документації. 
3.Зобов’язати ТОВ «Інтермаксервіс» замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки вказаної в п.1 цього рішення в землевпорядній 
організації, що має відповідну ліцензію.  
4.Обмір земельної ділянки землевпорядними підприємствами  проводити в 
присутності представників сільської ради та суміжних землекористувачів. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів.» 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою та передачі земельної   
ділянки у власність гр. Турлюну С.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Турлюна С.В. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 186 Земельного кодексу України, 
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Турлюну Станіславу Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею – 

0,2500 га, в с. Макариха по вул. Центральна, 18 на території Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Турлюну Станіславу Вікторовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522283700:51:000:0005 площею 
0,2500 га., за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Макариха, вул. Центральна, 18 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Турлюну С.В. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Турлюна С.В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Турлюну Станіславу Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) загальною площею 0.6305 га, 

за адресою: с. Макариха, вул. Центральна, 18 на території Дмитрівської 
сільської ради, Знам’янського району, Кіровоградської області, в межах 

населеного пункту. 
2. Передати гр. Турлюну Станіславу Вікторовичу у приватну власність 

земельну ділянку з кадастровим номером 3522283700:51:000:0007 площею 
0,6305 га., рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, с. Макариха, вул. Центральна, 18 для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Фатич О.О. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Фатич О.О. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Фатич Олені Олександрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) площею 1.0000 га, розташованої за 
адресою: с. Цибулеве, вул. Залізнична на території Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Фатич Олені Олександрівні у приватну власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522288500:51:000:0002 площею 1.0000 га., 

рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. 
Цибулеве, вул. Залізнична, для ведення  особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Хачатряна А. А. 

«Про затвердження проекту із землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Хачатряна А. А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, ст. 
25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хачатряну Артуру Арменовичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Хачатряну Артуру Арменовичу не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 



Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,078 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Хачатрян Т. А. 

«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Хачатрян Т. А. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хачатрян Таїсії Арменівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Хачатрян Таїсії Арменівні не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 



здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,120 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Царькової О.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Царькової О. В. «Про затвердження 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Царьковій Олені Василівні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Царьковій Олені Василівні не відповідає ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій» (відсутні матеріали погодження); 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 



Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 44,585 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Чорному К.М. 

 

      Заслухавши та обговоривши заяву гр. Чорного К.М. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Чорному Кирилу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (Код за КВЦПЗ 01.03) площею 0.8000 га, на території 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

2. Передати гр. Чорному Кирилу Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:002:5330 площею 
0.8000 га., рілля розташовану за адресою: Кіровоградська область, 
Знам’янський район, Дмитрівська сільська рада, для ведення особистого 
селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Шаповал В.І.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Шаповал В.І. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Шаповал Валентині Іванівні у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  
с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання 

 у власність гр. Шаповал О.В.» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Шаповал О.В. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» та 
керуючись ст. ст. 22,81,118,119,121, Земельного кодексу України, ст. 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Шаповал Олегу Володимировичу у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
приватну власність орієнтовною площею 2,00 га. для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградська області на підставі частини 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: 

клопотання не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова    Н. СТИРКУЛЬ 

 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

Про розгляд клопотання гр. Шапоренка П.С. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Шапоренка П. С. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Шапоренку Павлу Сергійовичу для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1769 відповідно до якого 
Шапоренку Павлу Сергійовичу надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 
орієнтовною площею – 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового 
номеру; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 
№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 



картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,509 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

городництва гр. Яблонському В.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Яблонського В.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва» та керуючись ст. 5,12,79,123,п.2 ст.134, 
Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про земельний кадастр», п.34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Яблонському Володимиру Володимировичу у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду строком на 7 (сім) років для ведення городництва (код КВЦПЗ- А 01.07) 
орієнтовною площею – до 5,0000 га., за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області, за межами населеного пункту в зв’язку з тим, що за 
рахунок бажаної земельної ділянки відводяться земельні ділянки громадянам 
для ведення особистого селянського господарства для надання у власність. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання «Про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

городництва гр. Яблонському В.В. 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Яблонського В.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва» та керуючись ст. 5,12,79,123,п.2 ст.134, 
Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про земельний кадастр», п.34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Дмитрівська сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Яблонському Володимиру Володимировичу у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду строком на 7 (сім) років для ведення городництва (код КВЦПЗ- А 01.07) 
орієнтовною площею – до 9,0000 га., за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території Дмитрівської сільської ради, Знам’янського району, 
Кіровоградської області, за межами населеного пункту в зв’язку з тим, що 
бажана земельна ділянка відноситься до угідь – пасовища та не підлягає 
сільськогосподарському обробітку, в тому числі для ведення городництва. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова              Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                             Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                   2021 року                №  

с. Дмитрівка 

 

Про розгляд клопотання гр. Яценко Т.М.. 
«Про затвердження проекту із землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність для  
ведення особистого селянського господарства» 

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Яценко Т.М. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» та 
керуючись ст. ст. 12, 118, 121, ЗК України, ст. 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Відмовити у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Яценко Тетяні Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ – А.01.03) в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єктів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 
пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: 
- зазначена земельна ділянка сформована за рахунок поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9047 площею 233,0638 га 

згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та не 
затверджено у відповідності до абзацу 4 пункту 12 ст. 186 Земельного кодексу 
України; 

- в пояснювальній записці зазначено, що земельна ділянка є сформованою 
у відповідності до ст. 79, 79-1 Земельного кодексу України, визначено 
кадастровий номер та площа, проектом землеустрою передбачається змінити 
цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає рішенню 
Іванковецької сільської ради від 17.11.2020 року № 1771, відповідно до якого 
Яценко Тетяні Миколаївні надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у приватну власність земельної ділянки орієнтовною площею 
– 2,00 га, тобто не сформованої та без кадастрового номеру; 

- не дотримано вимоги п. 3.2. «Вимог до технічного і технологічного 
забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» 
(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 



№ 65), а саме: створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і 
картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та 
сертифікованим інженером-геодезистом; 

- в проекті землеустрою відсутня відомість перетворення координат із 
системи СК-63 у систему УСК-2000, що не відповідає Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2016 1№ 509); 

- згідно технічних характеристик приймача GPS TRIMBLE 5700, за 
допомогою якого здійснювались геодезичні роботи, базисна лінія становить до 
30 км, а в схемі GNSS- спостережень від базової станції до земельної ділянки 
вказано 43,656 км. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово –комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів. 

 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 

 

 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                            2021 року                                                                         № ____ 
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження Програми відшкодування  
компенсації за перевезення окремих категорій  
громадян на приміських автобусних  
маршрутах автомобільним транспортом  
загального користування на 2021 рік 
 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання законів України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
«Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 
безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та з 
метою реалізації прав окремих категорій громадян Дмитрівської сільської 
територіальної громади на пільговий проїзд приміським автомобільним 
транспортом, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Дмитрівська  сільська рада 

 
вирішила: 

 
1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення 

окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах 
автомобільним транспортом загального користування на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл 
громади. 

 
 

Дмитрівський сільський голова  Н.СТИРКУЛЬ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської сільської 
ради від «__» лютого 2021 року 
№ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій 

громадян Дмитрівської сільської ради на приміських автобусних 
маршрутах автомобільним транспортом загального користування  

на 2021 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт Програми 
1

. 
Повна назва Програми ПРОГРАМА відшкодування 

компенсації за перевезення окремих 
категорій громадян Дмитрівської 
сільської ради на приміських 
автобусних маршрутах автомобільним 
транспортом загального користування 
на 2021 рік 

2

. 
Підстава для виконання 

Програми 
Закони України „Про Державний 

бюджет України на 2021 рік, „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, „Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист”, 
„Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх 
сімей”, „Про охорону дитинства”, 
„Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”, «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 17 05.1993 № 354 „Про безоплатний 
проїзд пенсіонерів на транспорті 
загального користування” 

3
. 

Ініціатор розроблення 
Програми 

Апарат Дмитрівської сільської 
ради 

3
. 

Розробник Програми Відділ економічного розвитку 
Дмитрівської сільської ради 

4
. 

Відповідальні виконавці 
Програми 

Дмитрівська сільська 
рада, перевізники, які надають 
послуги з перевезення на приміських 
автобусних маршрутах  
автомобільним транспортом 
загального користування 

5
. 

Головна мета Програми Реалізація прав окремих 
категорій громадян на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом, 
які відповідно до чинного 
законодавства станом на 01.01.2021 
року мають право на безкоштовний 
проїзд та відшкодування компенсації 
підприємствам –перевізникам за 
послуги з безкоштовного перевезення 
пільгових категорій громадян. 



Дія програми розповсюджується 
на громадян, які мають реєстрацію 
місця проживання на території 
Дмитрівської територіальної громади 

6
. 

Термін реалізації Програми 2021 рік 

7
. 

Обсяг фінансових ресурсів, 
передбачений для реалізації 
програми 

126,3 тис. грн.1 

 
1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 

може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету 
впродовж терміну дії Програми.  

І. Загальні положення 
Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Дмитрівської сільської ради на приміських автобусних 
маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 рік 
(далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих 
категорій громадян на автомобільному транспорті та забезпечення 
відшкодування перевізникам втрат від пільгових перевезень окремих категорій 
громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування.  

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють 
створенню належних умов роботи автомобільного транспорту. Його стійке і 
ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, 
рівня життя та соціального доброту громадян, особливо пільгових категорій. 

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в 
залежності від внесення змін до чинного законодавства. 

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії сільської 
ради, районної державної адміністрації та підприємств – перевізників по 
наданню послуг з безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян. 

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом, які відповідно до чинного 
законодавства станом на 01.01.2021 року мають право на безкоштовний проїзд 
та відшкодування компенсації підприємствам – перевізникам за послуги з 
безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян. 

 
ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 
Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими 
правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати 
перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та пасажирів за 
врегульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону. 



При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок 
коштів державного бюджету. Разом з цим в Законі України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Ситуація, що 
склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці Дмитрівської 
сільської ради фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність 
фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність 
компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого 
бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 
та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Відповідно до чинного законодавства право на пільговий проїзд мають такі 
категорії: 

 - учасники бойових дій, інваліди війни (Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

 - особи, віднесені до 1 та 2 категорії ліквідатори на ЧАЕС, діти – інваліди, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»); 

 - ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани 
Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної 
охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 
ветерани служби цивільного 
захисту,  ветерани  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту 
інформації України (Закон України «Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист»); 

 - військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники 
бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які 
загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової 
служби (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей»); 

 - реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами (Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні»); 

 - діти з багатодітних сімей (Закону України «Про охорону дитинства»); 
 - пенсіонери за віком та інваліди (Постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 
загального користування», від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354». 
Міністерство фінансів України за рахунок коштів державного бюджету щорічно 
передбачати витрати, пов’язані з безплатним проїздом пенсіонерів за віком та 
інвалідів); 

 - інші категорії, передбачені законодавством. 



Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах 
загального користування. 

ІV. Обсяги та джерела фінансування 
Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 

V. Механізм реалізації Програми 
Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок нормативно-

правових та фінансово-економічних механізмів, які регулюються чинним 
законодавством та фінансовими можливостями сільського бюджету на 2021 рік. 

 
VІ. Очікувані результати та ефективність Програми 

Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед 
пільгової категорії населення Дмитрівської сільської ради. 

Також реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду 
окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах 
автомобільним транспортом загального користування та компенсацію збитків 
перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян. 

 
VII. Організація та контроль за виконанням Програми 

Виконком Дмитрівської сільської ради здійснює контроль за виконанням 
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Дмитрівської сільської ради на приміських автобусних 
маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 рік та 
при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. 

_____________________________ 



ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про  виконання Програми  
соціально – економічного розвитку  
Дмитрівської сільської ради  
на 2019-2020 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку та 
інвестицій Вовченко Н.Ю. про стан виконання Програми соціально – 
економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2019-2020 роки, 
затвердженої рішенням сільської ради від 19 грудня 2018 року № 156, за 2020 
рік, сільська рада відзначає, що відділами та структурними підрозділами 
вживалися заходи, спрямовані на виконання основних показників, завдань і 
проектів, визначених Програмою; використано різні механізми і джерела їх 
фінансування. 

Керуючись п.22. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм соціально-економічного розвитку України», Дмитрівська 
сільська рада 

 
вирішила: 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку та інвестицій 
Вовченко Н.Ю. про стан виконання Програми соціально – економічного 
розвитку Дмитрівської сільської ради на 2019-2020 роки в новій редакції, 
затвердженої рішенням сільської ради від 18 грудня 2019 року № 545, за 2020 
рік,  взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділам та структурним підрозділам вжити необхідні 
заходи щодо забезпечення: 

виконання основних завдань і заходів, визначених Програмою соціально – 
економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2019-2020 роки; 

внесення, у разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до 
Програми з урахуванням впроваджень в Україні реформ у різних галузях 
економіки і сферах діяльності. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку сіл громади. 

 



 
 
Дмитрівський сільський голова    Н.СТИРКУЛЬ 
 

__________________________ 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від                               2021 року                                                               №  __  

с. Дмитрівка 
 
Про внесення змін до Програми  
соціально – економічного розвитку  
Дмитрівської сільської ради  
на 2021-2023 роки 

 
Розглянувши звернення Знам'янського об'єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо 
включення в Програму соціально – економічного розвитку Дмитрівської 
сільської ради на 2021-2023 роки розділу "Мобілізаційна підготовка", 
керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку регіонів України», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 75 від 30.03.2016 року "Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 
документів соціально-економічного розвитку об’єднаної  територіальної 
громади", Бюджетним кодексом України, Дмитрівська сільська рада 

 
вирішила: 

 
1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
сільської ради від 22 грудня 2020 року № 33, а саме:. 

 Розділ IX. Створення умов для стабільного соціально-економічного 
розвитку громади доповнити підрозділом 9.12 «Мобілізаційна підготовка» : 

 
«9.12. Мобілізаційна підготовка 

«Головні проблеми: 
 недостатність фінансових ресурсів для здійснення комплексу 

мобілізаційних заходів, часткової мобілізації, доставці військовозобов'язаних 
на навчальні збори, матеріально-технічного забезпечення військових частин 
Збройних Сил України, інших військових формувань; 

 неналежне матеріально-технічне забезпечення  організації  підготовки та 
проведення призову громадян України на строкову військову службу. 

Основні завдання та заходи: 



 забезпечення виконання заходів часткової мобілізації та підтримання 
системи управління в місті у готовності до роботи в умовах особливого періоду 
або надзвичайного стану, інших мобілізаційних заходів в місті, визначених 
нормативно-правовими актами з питань мобілізаційної підготовки; 

 здійснення заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних 
ресурсів до військових частин Збройних Сил України, інших військових 
формувань, у разі проведення часткової мобілізації, а також під час перевезення 
військовозобов'язаних на навчальні збори; 

 забезпечення належного матеріально-технічного оснащення 
обладнанням, іншими товарно-матеріальними цінностями, предметами захисту, 
устаткуванням міського запасного пункту управління;  

сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціально-

побутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних Сил 
України, надання допомоги у забезпеченні військових  частин продовольством, 
пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами,  тощо; 

 поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з проведенням 
призову громадян України на строкову військову службу; 

 покращення матеріально-технічної бази Знам'янського об'єднаного 
міського військового комісаріату для виконання завдання щодо забезпечення   
заходів мобілізаційної підготовки. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

 реалізація завдань Програми створить умови для своєчасного 
забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки в місті та матеріально-

технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших 
військових формувань, а також виконання на належному рівні заходів з 
підготовки та проведення призову громадян.» 

 
 2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку сіл громади. 

 
Дмитрівський сільський голова    Н.СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                               2021 року                                                                    № ____ 
с. Дмитрівка 

 
 
Про виконання сільського  
бюджету Іванковецької  
сільської ради за 2020 рік 

 
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши 
інформацію про звіт про виконання сільського бюджету Дмитрівської сільської 
ради за 2020 рік, Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

  
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Іванковецької сільської 

ради за 2020 рік: 
за доходами в сумі 6 081 332,54 гривні (загальний фонд - в сумі 5 998 113,70 

гривень, спеціальний фонд -  в сумі 83 218,84 гривень); 
за видатками в сумі 5 605 300,90 гривень (загальний фонд - в сумі 

4 338 548,33 гривень; спеціальний фонд - в сумі 1 266 752,57 гривні). 
 
 
 

Дмитрівський сільський голова                                                   Н. СТИРКУЛЬ 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                               2021 року                                                                     № ____ 
с. Дмитрівка 

 
 
Про виконання сільського  
бюджету Дмитрівської  
сільської ради за 2020 рік 

 
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши 
інформацію про звіт про виконання сільського бюджету Дмитрівської сільської 
ради за 2020 рік, Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

  
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Дмитрівської сільської 

ради за 2020 рік: 
за доходами в сумі 64 061 597,18 гривень (загальний фонд - в сумі 

61 220 382,61 гривень, спеціальний фонд - в сумі 2 841 214,57 гривень); 
за видатками в сумі 61 816 041,50 гривень (загальний фонд - в сумі 

48 461 861,59 гривень; спеціальний фонд - в сумі 13 354 179,91 гривень). 
 
 
 

Дмитрівський сільський голова                                                  Н. СТИРКУЛЬ 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                               2021 року                                                                         № ____ 
с. Дмитрівка 

 
 
Про внесення змін до рішення сільської ради  
від 22 грудня 2020 року №59 «Про бюджет  
Дмитрівської сільської територіальної  
громади на 2021 рік (код бюджету 11514000000)» 

 
На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
  
1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі      гривень 
та направити на КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним 
працівникам. 

2. Залучити вільний залишок коштів загального фонду сільського 
бюджету, що склався станом на 01 січня 2021 року у сумі 2 503 412 гривень та 
направити на видатки сільського бюджету: 

загального фонду у сумі 538 400 гривень, а саме по КПКВК: 
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 150 000 гривень на 
оплату інших поточних видатків; 

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення» у сумі 185 000 гривень, а саме: 1 600 гривень 
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 8 000 гривень на 
оплату послуг (крім комунальних); 175 400 гривень на оплату комунальних 
послуг; 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 34 100 гривень на 
оплату послуг (крім комунальних); 



0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 
5 000 гривень для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для 
Молодіжного центру «Молодіжний простір» Відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради; 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 167 000 гривень на 
надання субвенції міському бюджету Знам’янської міської територіальної 
громади для фінансування КЗ «Знам’янський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» для: 
Дмитрівської АЗПСМ у сумі 117 000 гривень на придбання реагентів та 

розхідних матеріалів; 
Цибулівської АЗПСМ у сумі 50 000 гривень для придбання набору реагентів 

та тестових смужок для аналізаторів; 
спеціального фонду у сумі 1 962 312 гривень, а саме по КПКВК: 
0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» у сумі 

1 473 832 гривні для здійснення капітального ремонту об’єктів благоустрою та 
встановлення пам’ятної стели в парку по площі Перемоги в селі Дмитрівка; 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 488 480 гривень на 
надання субвенції міському бюджету Знам’янської міської територіальної 
громади для фінансування КЗ «Знам’янський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» для: 
Дмитрівської АЗПСМ – 238 480 гривень для придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування; 
Цибулівської АЗПСМ – 250 000 гривень для обладнання і предметів 

довгострокового користування. 
3. Здійснити переміщення асигнувань з КПКВК 0113104 «Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 
КПКВК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду в сумі 4 760 000 
гривень, по спеціальному фонду в сумі 430 000 гривень. 

4. Затвердити на 2021 рік: 
фінансування сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 2 до цього 

рішення (додається); 
розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році, згідно з 
додатком 6 до цього рішення (додається). 

5. Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, 
визначених у додатках 1, 3, 5, 7 до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 
року №59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 
рік (код бюджету 11514000000)» (додаються). 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку сіл громади. 
 
 

Дмитрівський сільський голова                                               Н.СТИРКУЛЬ 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                               2021 року                                                                       № ____ 
с. Дмитрівка 

 
Про зміну назви Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району 
Кіровоградської області, її виконавчих 
органів та назви Дмитрівської об’єднаної 
територіальної громади 
 

Відповідно до частини першої статті 144 Конституції України, статті 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 
9, частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань», Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постанови 
Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію 
районів», глави 7 Цивільного кодексу України, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.06.2020 № 716-р «Про визначення адміністративних 
центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської 
області», Постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 №160 «Про 
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад 
і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», з метою 
приведення назви сільської ради та її виконавчих органів, назви територіальної 
громади до вимог чинного законодавства, Дмитрівська сільська рада 

 
вирішила: 

 
1. Змінити назву юридичної особи «Дмитрівська сільська рада 

Знам’янського району Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 04365267) на 
«Дмитрівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області». 
Скорочена назва – «Дмитрівська сільська рада». 

2. Змінити назву «Дмитрівська об’єднана територіальна громада 
Знам’янського району Кіровоградської області» на «Дмитрівська сільська 
територіальна громада Кропивницького району Кіровоградської області».  

3. Змінити назву «Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області» на «Виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області». 



4. Встановити, що Дмитрівська сільська рада Кропивницького району 
Кіровоградської області являється правонаступником Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

5. Виконавчому комітету Дмитрівської сільської ради: 
- провести державну реєстрацію зміни найменування юридичних осіб в 

порядку, передбаченому чинним законодавством; 
- організувати роботу щодо приведення чинних нормативно-правових актів 

сільської ради, організаційно-розпорядчих документів, печаток, штампів у 
відповідність до цього рішення; 

- забезпечити реалізацію організаційних заходів, пов’язаних з цим 
рішенням. 

6. Керівникам структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, 
засновником яких є Дмитрівська сільська рада, привести назви підпорядкованих 
структур у відповідність з даним рішенням. 

7. Посадовим особам, відповідальним за кадрову роботу, внести відповідні 
записи до трудових книжок та кадрової документації. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та 
забезпечення діяльності депутатів. 

 
 
 

Дмитрівський  сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про передачу закладів культури 
 та майна на баланс відділу  
культури, туризму та охорони  
культурної спадщини  
Дмитрівської сільської ради 

 
 
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 104-108 Цивільного кодексу України, статтею 59 
Господарського кодексу України, з метою забезпечення діяльності закладів 
культури, Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Передати заклади культури та майно з балансу Дмитрівської сільської 

ради на баланс відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Дмитрівської сільської  ради згідно з переліком, що додається. 

2. Затвердити передавальний акт  балансових  рахунків, матеріальних 
цінностей та активів (додається). 

     3. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності апарату 
Дмитрівської сільської ради здійснити передачу закладів культури та майна, 
зазначених в пункті 1 даного рішення, згідно з актами приймання-передачі. 

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань освіти,  культури, спорту і молоді, соціального захисту, 
охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів. 

 
 
 

Дмитрівський сільський голова      Н. СТИРКУЛЬ 
  



Додаток 
до рішення  Дмитрівської 
сільської ради від 
__________ 2021 року  №___ 

 
ПЕРЕЛІК 

закладів культури та майна, що передається  з балансу Дмитрівської 
сільської ради на баланс відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дмитрівської сільської 
 

 
Назва установи Адреса 

місце знаходження 

 
 

Дмитрівський сільський Будинок 
культури, 27422, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Дмитрівка, площа 
Перемоги,12 

27422,Кіровоград
ська область, 
Кропивницький  
район, село 
Дмитрівка, площа 
Перемоги,12 

 
 

Іванковецький сільський Будинок культури 
27420, Кіровоградська область, Кропивницький  

район, село Іванківці, вул.Шевченка,2-А 

27420, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Іванківці, вул. 
Шевченка,2-А 

 
 

Макарівський  сільський клуб 
27427, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Макариха, 
вул.Центральна,31 

27427, 
Кіровоградська 
область, 
Кропивницький  
район, село Макариха, 
вул.Центральна,31 

 
 

Плосківський  сільський клуб 
27426, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Плоске, 
вул.Козацька, 56-А 

27426, 
Кіровоградська 
область, 
Кропивницький  
район, село Плоске, 
вул.Козацька, 56-А 

 
 

Веселокутський  сільський клуб 
27425, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Веселий Кут, 
вул.Кооперативна, 1-А 

27425, 
Кіровоградська область, 
Кропивницький  район, 
село Веселий Кут, 
вул.Кооперативна, 1-А 

 
 

Гостинівський  сільський клуб 
27400, Кіровоградська область, Кропивницький  

район, село Гостинне, вул.Центральна, 1-А 

27400, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Гостинне, 
вул.Центральна, 1-А 

 
 

Цибулівський  сільський клуб 
27430, Кіровоградська область, Кропивницький  

район, село Цибулеве, вул. Київська, 31-Б 

27430, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Цибулеве, вул. 
Київська, 31-Б 



 
 

Дмитрівська сільська бібліотека,  
27422, Кіровоградська область, Кропивницький  

район, село Дмитрівка,  
площа Перемоги,12 

27422, 
Кіровоградська 
область, 
Кропивницький  
район, село Дмитрівка, 
площа Перемоги,12 

 
 

Макариська сільська бібліотека,  
27427, Кіровоградська область, Кропивницький  

район, село Макариха, вул.Центральна,31 

27427, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Макариха, 
вул.Центральна,31 

 

0 

Плосківська  сільська бібіліотека 
27426, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Плоске, 
вул.Козацька, 56-А 

27426, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Плоске, 
вул.Козацька, 56-А 

   
  

11 

Веселокутська  сільська бібліотека 
27425, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Веселий Кут, 
вул.Кооперативна, 1-А 

27425, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Веселий Кут, 
вул.Кооперативна, 1-А 

   
  

12 

Цибулівська  сільська бібліотека 
27430, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Цибулеве, вул. 
Київська, 31-Б 

27430, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Цибулеве, вул. 
Київська, 31 

    
   

13 

Іванковецька сільська бібліотека 
27420, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Іванківці, 
вул.Шевченка,2-А 

27420, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Іванківці, 
вул.Шевченка,2-А 

   
   

14 

Юхимівська сільська бібліотека 
27421, Кіровоградська область, 

Кропивницький  район, село Юхимове, 
вул.Центральна 

27421, Кіровоградська 
область, Кропивницький  
район, село Юхимове, 
вул.Центральна 

 
 

 
________________________________________ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  Дмитрівської 
сільської ради 
від __________ 2021 року 
 №__ 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ  
ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ 

  
 Ми, що підписалися нижче, члени комісії по передачі майна закладів 

культури Дмитрівської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської 
області у складі: 

Камінська Людмила                   -        секретар  Дмитрівської  , 
Володимирівна                                     сільської ради                           
                                               
Заєць Анастасія                          -         начальник фінансового відділу                                           
Олександрівна                                      Дмитрівської сільської ради   
 
Чернікова Людмила Михайлівна    -  начальник  відділу планування, 
                                                               бухгалтерського обліку та звітності 
                                                              апарату Дмитрівської сільської ради     
 
Панкова Надія  Михайлівн       -         провідний спеціаліст відділу плануання, 
                                                               бухгалтерського обліку та звітності 
                                                               апарату Дмитрівської сільської ради     
 
Шульга Олена Анатоліївна       -        адміністратор відділу ЦНАП апарату 
                                                               Дмитрівської сільської ради 
 
 
склали цей акт про передачу майна закладів культури сільської ради на 

баланс відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської 
сільської ради, а саме: 

 
Рахунки Назва рахунка Дебет Кредит 

1011 Земельні ділянки 130330,00 130330,00 
1013 Будівлі, споруди та 

передавальні пристрої 
2770752,00 2770752,00 

1014 Машини обладнання 695517,08 695517,08 



1016 Інструменти, прилади, 
інвентар 

111147,00 111147,00 

1112 Бібліотечні фонди 362579,64 362579,64 
1113 Малоцінні необоротні  

матеріальні активи 
785027,00 785027,00 

1114 Білизна, постільні речі, 
одяг та взуття 

398894,00 398894,00 

1514 Пально-мастильні 
матеріали 

43684,20 43684,20 

1411 Знос основних засобів 3047057,06 3047057,06 
1412 Знос інших 

необоротних активів 
773250,33 773250,33 

  
Поштова адреса об'єктів нерухомості:   
 Вартість об'єктів визначені на підставі повної інвентаризації станом на 01 

січня 2021 року та балансу на 01 січня 2021 року. 
 Комісією Дмитрівської сільської ради з приймання-передачі майна 

закладів культури Дмитрівської сільської ради Знам'янського району 
Кіровоградської області вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно 
порядку приймання-передачі майна відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Дмитрівської сільської ради Знам'янського району 
Кіровоградської області.   

 
 
 
Голова комісії:                                 _________________Камінська Л.В. 
Члени комісії:                                  _________________Чернікова Л.М. 
                                                            _________________Заєць А.О. 
                                                            _________________Панкова Н.М.. 
                                                            _________________Шульга О.А. 
 
Здав       __________________Стиркуль Н.Є   
 
Прийняв ________________ Бойко Н.О.  
 
 
 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від ___лютого  2021 року                                       № ____          

с. Дмитрівка 
 
 

Про прийняття  майна у комунальну 
власність Дмитрівської сільської ради 

  
Відповідно до статей 43, 59, 60, частини третьої пункту 10 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на підставі рішення Знам’янської районної ради Кіровоградської області від 03 
грудня 2020 року № 837 «Про передачу майна із спільної власності 
територіальних громад сіл Знам’янського району у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад» Дмитрівська сільська рада 

 
вирішила:  

  
1. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл 

Знам’янського району на баланс територіальної громади  Дмитрівської сільської 
ради майно Знам’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді згідно з додатком 3 до рішення Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області від 03 грудня 2020 року №837 «Про передачу майна із 
спільної власності територіальних громад сіл Знам’янського району у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад». 

2. Здійснити передачу майна з балансу Дмитрівської сільської ради на 
баланс відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради та баланс 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради згідно з додатком 1 та додатком 2 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку сіл громади. 
 
        
  

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
  
 



Додаток 1 
до рішення Дмитрівської  
сільської ради 
від  ___ лютого 2021 року  
№ ____ 

 
 
 

ПЕРЕЛІК 
основних засобів та малоцінних необоротних активів,  

що приймаються із спільної власності територіальних громад сіл 
Знам’янського району на баланс територіальної громади  Дмитрівської 
сільської ради та передаються на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

Дмитрівської сільської ради 
 

№ 
з/п 

Найменування Інвентар
ний номер 

Кіл
ькість 

Сума 

  Mega Book VR600 10148000
7 

1 4240,00 

2   Монітор AOC 931Sn 10148000
8 

1 970,00 

3   МФУ Canon MP 250 10148000
9 

1 645,00 

4   Комп. в комплекті 
(системний блок, монітор, 
клавіатура, миша) 

10148001
0 

2 7000,00 

5   Принтер Canon LBP 
6200D 

10148001
1 

2 3100.00 

6   OC Windows 7  10148001
3 

2 890,00 

7   Факс Panasonic 10148001
2 

1 2250,00 

8   Набор меблів 10163000
1 

3 1410,00 

9   Крісло офісне 10163000
2 

2 360,00 

 Стілець «ISO» 10163000
3 

2 150,00 

 Стіл офісний 10163000
4 

1 300,00 

 Двері 10163000
5 

1 800,00 

 Стілець офісний 10163000
6 

1 150,00 

 Стіл офісний 10163000
9 

1 350,00 



 Набір керівника 10163001
3 

1 1400,00 

 Лампа настільна 11137000
7 

2 50,00 

 Модем 11137001
8 

1 250,00 

 Сумка для ноутбука 11137002

5 
1 155,00 

 Миша А-4 Tech 11137002
6 

1 75.00 

2  Поличка настінна 11136001
3 

1 25,00 

2  Стіл письмовий 11136001
4 

1 450,00 

2  Тумба 11136001
5 

1 200,00 

2  Крісло офісне 11136001
6 

1 225,00 

2  Стілець «ISO» 11136001
7 

3 300,00 

2  Модем D-Link 11137003
5 

1 451,00 

2  Сплітер D-Link 11137003
7 

1 43,00 

2  Підставка канцелярська 11136001
9 

10 300,00 

2  Фотоапарат 11137004
4 

1 734,00 

2  Карта пам'яті 8 Gb (micro 
CD) 

11137004
5 

1 110,00 

3  Сумка Riva Case 11137004
6 

1 95,00 

3  Конвектор електрич. 
Atlantic CMG 2000 

11137004
7 

2 2548,00 

3  Чайник електричний 11137005
9 

1 410,00 

3  Стіл ком'ютерний 11136002
4 

4 2000,00 

3  Підставка під системний 
блок 

11136002
5 

2 136,00 

3  Поличка під монітор 11136002
6 

4 132,00 

3  Тумбочка 11136002
7 

4 1400,00 

3  Шафа для одягу 11136002
8 

2 1400,00 



3  Шафа для документів 11136002
9 

2 1396,00 

3  Стілець 11136003
0 

8 1104,00 

4  Сетевий фільтр 11136003
1 

2 70,00 

4  Лампа настольна 11137004
1 

8 432,00 

4  Картридж Canon PG 510 
Black 

11137005
8 

1 420.00 

4  Сейф офісний ШО 10/СМ 11137005
9 

1 5529,00 

4  Кондиціонер LUXION 
ACC-SM10N 

11137006
1 

1 5995,00 

4  Багатофункціональний 
пристрій Samsung M2070 

11137006
2 

1 4249,00 

4  Стіл письмовий 11136002
3 

3 1791,00 

Всього 56490,0
0 

 
 

_________________ 
 



Додаток  2 
до рішення Дмитрівської  
сільської ради 
від  ___ лютого 2021 року  
№ ____ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
основних засобів та малоцінних необоротних активів,  

що приймаються із спільної власності територіальних громад сіл 
Знам’янського району на баланс територіальної громади  Дмитрівської 
сільської ради та передаються на баланс комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради 
 

№ 
п/п 

Найменуванн
я 

Інвентарни
й номер 

Кількіст
ь 

Сума 

1.  Комп. в 
комплекті 
(системний блок, 
монітор, клавіатура, 
миша) 

101480010 2 7000,00 
 

2.  Принтер Canon 
LBP 6200D 

101480011 2 
 

3100,00 

3.  OC Windows 7  101480013 2 
 

890,00 

4.  Стілець «ISO» 101630003 1 75,00 

5.  Стіл офісний 101630004 1 300,00 

6.  Стіл 
компютерний 

101630007 1 440,00 

7.  Крісло офісне 111360016 1 225,00 

8.  Підставка 
канцелярська 

111360019 2 60,00 

9.  Стіл 
ком'ютерний 

111360024 1 500,00 

10.  Підставка під 
системний блок 

111360025 2 136,00 

11.  Шафа для 
одягу 

111360028 2 1400,00 

12.  Шафа для 
документів 

111360029 2 1396,00 

13.  Сетевий фільтр 111360031 2 70,00 

14.  Лампа 
настільна 

111370041 2 
 

108,00 



15.  Тумбочка 111360027 1 350,00 

Всього 16050,0
0 

 
_____________________ 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                        № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про передачу на баланс 
комунального підприємства 
«Сількомунгосп» автомобіля 

 
 
Відповідно до статей 43, 59, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розглянувши клопотання Дмитрівського 
комунального підприємства «Сількомунгосп», Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Передати з балансу комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Дмитрівської сільської ради на баланс Дмитрівського комунального 
підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» автомобіль марки 
УАЗ, модель 3303, реєстраційний номер - ВА7154АС, рік випуску - 1990, 
балансова вартість - 2995 грн. (дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять грн.). 

2. Директору комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Дмитрівської сільської ради Кубіцькій Н.О. здійснити передачу автомобіля, 
зазначеного в пункті 3 даного рішення, з балансу установи на баланс 
Дмитрівського комунального підприємства «Сількомунгосп» згідно з актом 
приймання – передачі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку громади. 

 
 
 
Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                        № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про передачу на баланс 
комунальної установи  
«Центр надання соціальних послуг» 
Дмитрівської сільської ради автомобіля  
 

 
Відповідно до статей 43, 59, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розглянувши клопотання комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг», Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Передати на баланс комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Дмитрівської сільської ради автомобіль марки ВАЗ 21140, модель – 
легковий хетчбек – В, державний номер ВА 1051 АС, рік випуску 2005  

2. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності апарату 
Дмитрівської сільської ради здійснити передачу автомобіля, зазначеного в 
пункті 1 даного рішення, з балансу Дмитрівської сільської ради на баланс 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради, , згідно з актом приймання – передачі 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади. 

 
 
 
Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження  
передавального акту 
 

 
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 104-108 Цивільного кодексу України, статтею 59 
Господарського кодексу України, розглянувши поданий комісією з реорганізації 
Іванковецької сільської ради передавальний акт, Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Затвердити передавальний акт комісії з реорганізації юридичної особи 

Іванковецької сільської ради, що додається. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади. 
 
 
 
Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської сільської ради 
від ____ лютого 2021 року 
№ ___ 

 
 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

с.Дмитрівка                                                                          14 січня 2021 року  
 
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Іванковецької сільської ради, створеної рішенням Дмитрівської сільської ради 
від 20.11.2020 р. № 14, у складі: 

Голови комісії: Чернікової Людмили Михайлівни - начальника відділу 
планування , бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера апарату 
Дмитрівської сільської ради;  

Заступника голови комісії: Заєць Анастасії Олександрівни - начальника 
фінансового відділу  Дмитрівської сільської ради;  

Членів комісії:  
Щурової Лариси Віталіївни - головного спеціаліста відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності апарату Дмитрівської сільської ради, 
Панкової Надії Михайлівни - спеціаліста ІІ категорії відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності апарату Дмитрівської сільської ради,  
Погорєлової Наталії Миколаївни - начальника юридичного відділу апарату 
Дмитрівської сільської ради, Добровінської Алли Михайлівни - спеціаліста ІІ 
категорії Іванковецької сільської ради, керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного 
кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», склали цей акт про наступне: 

 
1. Дмитрівська сільська рада (ЄДРПОУ 04365267), місцезнаходження: пл. 

Перемоги, 4, с. Дмитрівка, Знам’янського району, Кіровоградської області,) 
внаслідок реорганізації Іванковецької сільської ради ЄДРПОУ 04365276,  
місцезнаходження: вул. Шевченка, 1, с.Іванківці, Знам’янського району, 
Кіровоградської області шляхом приєднання до Дмитрівської сільської ради є 
правонаступником майна, активів та зобов’язань Іванковецької сільської ради, а 
саме:   

Необоротних активів (балансова вартість) – 5 101 156,00 грн., у тому числі: 
 - основні засоби – 4 258 565,00 грн.;  
- інші необоротні матеріальні активи – 842 591,00 грн.;  
Виробничі запаси – 99 017,93 грн.;  



Грошових коштів  – 0,00  грн.;  
Дебіторської заборгованості – 0,00 грн., у тому числі:  
- перед бюджетом – 0,00 грн.;  
- з оплати праці – 0,00 грн.;  
 
Кредиторської заборгованості  – 0,00  грн., у тому числі:  
- перед бюджетом – 0,00 грн.; 
 - з оплати праці –  0,00  грн. 
 
 
2. Разом із майном Іванковецької сільської ради Дмитрівська сільська рада 

приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 
користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками. 

 
Додатки до передавального акту: 1 на 79-х аркушах.  
Усього: 79 аркушів.   
 
Комісія з реорганізації Іванковецької сільської ради:  
 
Голова комісії:                         __________                Чернікова Л.М. 
 (підпис) 
 
Заступник голови комісії:       ___________               Заєць А.О.  
                                                                   (підпис) 
 
Член комісії:                            ____________              Погорєлова Н.М.   
 (підпис) 
 
Член комісії:                           _____________             Щурова Л.В. 
  (підпис) 
 
Член комісії:                           _____________             Панкова Н.М.  
  (підпис) 
 
Член комісії:                           _____________              Добровінська А.М.  
 (підпис) 
 
Від імені Дмитрівської сільської ради прийняла  
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі: 
 



_________________________                                  Камінська Л.В. 
                       (підпис)                 

_________________________                                  Чернікова Л.М.  
                       (підпис)       
_________________________                                   Заєць А.О. 
                        (підпис)                         
_________________________                                   Шульга О.А. 
                      (підпис)                                                                                                                            

_________________________                                    Панкова Н.М.  
                     (підпис)                      
_________________________                                    Щурова Л.В.  
                      (підпис) 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого 2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
 
Про затвердження структури 
та чисельності апарату  
Дмитрівської сільської ради 
 

  
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Дмитрівська сільська рада  
  

вирішила: 
  
1. Затвердити структуру та чисельність апарату Дмитрівської сільської ради 

в кількості 39,5 штатних одиниць, згідно з додатком, та ввести її в дію з 01 
березня 2021 року. 

2. Визнати такими, що втратили чинність,  рішення Дмитрівської сільської 
ради від 20 листопада 2020 року № 12 «Про затвердження структури та 
чисельності апарату Дмитрівської сільської ради», від 22 грудня 2020 року №54 
«Про затвердження структури та чисельності апарату Дмитрівської сільської 
ради», з 01 березня 2021 року.  

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Дмитрівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку сіл громади. 

 
 
 

Дмитрівський сільський  голова     Стиркуль Н.Є. 
  



Додаток 1 
До рішення Дмитрівської сільської ради  
від          лютого 2021 №_____ 

 
СТРУКТУРА 

та чисельність апарату Дмитрівської сільської ради 
 

№з/п Назва структурного підрозділу Кількість 
штатних одиниць 

1 Сільський голова 1 
2 Секретар сільської ради 1 
3 Староста  2 
4  Відділ бухгалтерського обліку 

та звітності 
5 

5 Відділ економічного розвитку та 
інвестицій 

2 

6 Відділ земельних відносин, 
комунальної власності 

4 

7 Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту 

2 

8 Юридичний відділ 2 
9 Організаційний відділ 5 

10 Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

5 

11 Відділ у справах дітей 2 
   

12 Статистик 1 
13 Інспектор військово-облікового 

столу 1 
14 Інспектор по впровадженню 

інформаційно-комп'ютерних 
технологій 1 

   
15 Водій 2 
16 Прибиральник службових 

приміщень 1,5 
17 Опалювач 2 

 РАЗОМ: 39,5 
 

__________________________ 



ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження старости села   
Іванківці Дмитрівської  сільської ради 

 

 

Керуючись статтями 26, 54.1 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила:  

 
1. Затвердити старостою села  Іванківці Дмитрівської сільської ради 

__________________________________, з 01 березня 2021 року. 
2. Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» присвоїти __________________   ___ ранг посадової 
особи місцевого самоврядування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та 
забезпечення діяльності депутатів. 

 
 
 

Дмитрівський сільський  голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 

  



ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про внесення змін до рішення  
Дмитрівської  сільської ради  
від 20 листопада 2020 року № 13 
«Про утворення виконавчого комітету 
Дмитрівської  сільської ради, визначення 
його чисельності та затвердження  
персонального складу» 

 
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи  кадрові зміни, Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 
 
1. Внести зміни до рішення  Дмитрівської  сільської ради  від 20 листопада 

2020 року № 13 «Про утворення виконавчого комітету Дмитрівської  сільської 
ради, визначення його чисельності та затвердження  персонального складу» (із 
змінами),  а саме: 

 Ввести до складу виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради  
___________________________________________  - старосту села  Іванківці 
Дмитрівської сільської ради. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської 

ради з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та 
забезпечення діяльності депутатів. 

 
 
 

Дмитрівський сільський голова        Н.СТИРКУЛЬ 
 
 



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про передачу автобуса 
на баланс відділу освіти, 
молоді та спорту  
Дмитрівської сільської ради 
 

 
Керуючись статтями 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі рішення  Дмитрівської сільської ради від 
26 лютого 2021 року № ___ «Про затвердження передавального акту», 
Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
         1. Передати з балансу Дмитрівської сільської ради на баланс відділу 

освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради  автобус марки ПАЗ АС-Р-

32053-07, реєстраційний номер   ВА8699АХ, рік випуску - 2011, балансова 
вартість - 297000 (двісті дев’яносто сім тисяч) грн.,  знос – 145073 (сто сорок  
п'ять тисяч сімдесят  три) грн. ( 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку сіл громади. 

 
 
 

Дмитрівський сільський голова      Н. СТИРКУЛЬ 
  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
РІШЕННЯ 

від __  лютого 2021 року №____ 
с. Дмитрівка 

                                                                                                               
  

Про передачу закладу дошкільної 
освіти «Ягідка»  Іванковецької 
сільської ради на баланс відділу 
освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради 

 
 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сільської 
ради від 26 лютого 2021 року № ___  «Про затвердження передавального акту», 
Дмитрівська  сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Передати юридичну особу -  заклад дошкільної освіти «Ягідка» 

Іванковецької сільської ради (код ЄДРПОУ 34509665) з балансу Дмитрівської 
сільської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської 
ради. 

2. Передати майно закладу дошкільної освіти «Ягідка» Іванковецької 
сільської ради  з балансу Дмитрівської  сільської ради на баланс відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради згідно з передавальним актом. 

3. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних 
цінностей та активів закладу дошкільної освіти «Ягідка» Іванковецької сільської 
ради (додається). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, економічного та соціального 
розвитку сіл громади. 

 
 
 

Дмитрівський сільський голова     Н.СТИРКУЛЬ 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської  сільської ради 
від 26 лютого 2021 року 
№ ____ 

                                                   
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ  

ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ 
 Ми, що підписалися нижче, члени комісії по передачі майна ДНЗ «Ягідка» 

Дмитрівської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області у 
складі: 

 
Чернікова  
Людмила  Михайлівна                      

- начальник відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності,                                                                  
головний бухгалтер  

Заєць  
Анастасія  

Олександрівна                                                                 
 

- начальник фінансового відділу                                          

Панкова  
Надія  Михайлівна          
 

- провідний спеціаліст відділу                                                             
планування, бухгалтерського обліку та                                                              
звітності 

 
Щурова Лариса 

Віталіївна       
 

-  головний спеціаліст відділу                                                               
планування, бухгалтерського обліку та 

звітності 
 

Погорєлова  
Наталія Миколаївна   

- начальник юридичного відділу  
                                                              

Дмитрівської сільської ради 
Добровінська  
Алла  Михайлівна                             
 

- спеціаліст ІІ категорії 
Іванковецької 

сільської ради 
 

                                
склали цей акт про передачу майна ДНЗ «Ягідка» Дмитрівської сільської 

ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, а 
саме: 

 
Рахунки Назва рахунка Дебет Кредит 

1013 Будівлі, споруди та 
передавальні пристрої 

454867,00 454867,00 

1014 Машини обладнання 123710,00 123710,00 
1113 Малоцінні необоротні  

матеріальні активи 
104909,00 104909,00 



1114 Білизна, постільні речі, 
одяг та взуття 

14573,00 14573,00 

1514 Пально-мастильні 
матеріали 

40341,42 40341,42 

1411 Знос основних засобів 469389,00 469389,00 
1412 Знос інших необоротних 

активів 
59741,00 59741,00 

  
Поштова адреса об'єктів нерухомості:   
ДНЗ «Ягідка» - 27420,  Кіровоградська область  Знам'янський район 

с.Іванківці  вул. Шкільна, 2. 
 Вартість об'єктів визначені на підставі повної інвентаризації станом на  

01 січня 2021 року та балансу на 01 січня 2021 року. 
 Комісією Дитрівської сільської ради з приймання-передачі майна  

ДНЗ «Ягідка» Дмитрівської сільської ради Знам'янського району 
Кіровоградської області вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно 
порядку приймання-передачі майна відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області   

 
 
 
Голова комісії:                                 _________________Чернікова Л.М. 
 
Члени комісії:                                  _________________Заєць А.О. 
 
                                                            _________________Панкова Н.М. 
 
                                                            _________________Щурова Л.В. 
 
                                                            _________________Погорєлова Н.М. 
 
                                                            _________________Добровінська А.М. 
 
 
Здав       __________________Стиркуль Н.Є   
 
 
Прийняв ________________ Бойко Н.О.  
 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про зміну засновника дошкільного 
навчального закладу «Ягідка» 
Іванковецької сільської ради та 
затвердження Статуту в  
новій редакції 

 
   Керуючись пунктом 1 статті 26, статтями 51, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на 
виконання рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 20 листопада 2020 року 
№14 «Про початок реорганізації Іванковецької сільської ради шляхом 
приєднання до Дмитрівської сільської ради», рішення сесії Дмитрівської 
сільської ради від 26 лютого 2021 року №   «Про затвердження передавального 
акту», Дмитрівська сільська рада  

  
вирішила: 

 
        1. Змінити засновника дошкільного навчального закладу «Ягідка» 

Іванковецької сільської ради шляхом виключення із складу засновників 
Іванковецької сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (код 
ЄДРПОУ 04365276) та включення Дмитрівської сільської ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 04365267) до складу засновників. 

         2. Змінити назву юридичної особи «Дошкільний навчальний заклад 
«Ягідка» Іванковецької сільської ради» на –« Іванковецький заклад дошкільної 
освіти «Ягідка» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.» 

         3. Змінити місце знаходження юридичної особи: 27420, 
Кіровоградська область, Кропивницький район, село Іванківці, вул. Шкільна, 
будинок 2. 

 4. Затвердити Статут Іванковецького закладу дошкільної освіти «Ягідка» 
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області у 
новій редакції (додається). 



  5. Уповноважити директора дошкільного навчального закладу «Ягідка» 
Іванковецької сільської ради (ЄДРПОУ 34509665) Звєрєву Ірину Геннадіївну 
здійснити державну реєстрацію Статуту Іванковецького закладу дошкільної 
освіти «Ягідка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 34509665) у новій редакції і внесення 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР та 
здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності 
закладу. 

           6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального 
захисту, охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав 
споживачів. 

        
  
 

Дмитрівський сільський голова                  Н. СТИРКУЛЬ 
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І.   ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Іванковецький заклад дошкільної освіти «Ягідка» Дмитрівської 

сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі – заклад 
дошкільної освіти) знаходиться у комунальній власності Дмитрівської сільської 
ради. 

1.2. Заклад дошкільної освіти є бюджетною неприбутковою організацією 
та у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», рішеннями органу місцевого самоврядування, 
Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими 
нормативно-правовими актами, власним статутом.  

1.3. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою публічного права з 
моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, 
має печатку  встановленого зразка, бланки з власними реквізитами  і 
обслуговується бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської  
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі – відділ 
освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради). 

1.4. Найменування закладу: 
1.4.1. Повне: Іванковецький заклад дошкільної освіти «Ягідка»  

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
1.4.2. Скорочене: Іванковецький ЗДО «Ягідка». 
1.5. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 27420, Кіровоградська 

область, Кропивницький район, село Іванківці, вул. Шкільна, будинок 2. 
1.6. Засновником закладу дошкільної освіти є Дмитрівська сільська рада 

Кропивницького району Кіровоградської області (надалі - Засновник), код 
ЄДРПОУ 04365267, місцезнаходження: 27422, Кіровоградська область, 
Кропивницький район, село Дмитрівка, площа Перемоги, 4. 

1.7. Органом управління Іванковецького закладу дошкільної освіти 
«Ягідка» є відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської  сільської ради, який 
здійснює фінансування та матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні 
будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт 
приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне 
обслуговування дітей. 

1.8. Заклад дошкільної освіти підзвітний та підконтрольний відділу 
освіти, молоді та спорту  Дмитрівської сільської ради. 

 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

2.1. Права та обов’язки юридичної особи публічного права закладу 
дошкільної освіти набуває з дня його державної реєстрації в установленому 
законодавством України порядку. 

2.2. Заклад дошкільної освіти користується закріпленим за ним 
комунальним майном Дмитрівської сільської ради на праві оперативного 



управління. 
2.3. Для здійснення господарської діяльності заклад дошкільної освіти 

залучає й використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види 
ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 

2.4. Перевірку діяльності закладу дошкільної освіти можуть здійснювати 
органи, які уповноважені чинним законодавством України, у межах наданих їм 
законодавством повноважень. 

2.5. У разі зміни форми власності або назви закладу дошкільної освіти його 
перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому законодавством України. 

2.6. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку, 
встановленому законодавством України. 

2.7. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає накази і здійснює 
діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України 
та даним Статутом. 

2.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію 
основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і 
психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих 
здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності 
продовжувати освіту; збереження закладу дошкільної освіти, забезпечення 
належної підготовки до шкільного навчання. 

2.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, 
суспільством і державою за: 

           1) реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених 
Законом України «Про дошкільну освіту»; 

           2) забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до 
її змісту, рівня і обсягу. 

 
ІІІ. ОСНОВНА МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
      3.1 Головною метою закладу дошкільної освіти є: 
3.1.1 Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної 

освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 
готовність продовжувати освіту. 

3.1.2 Задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, оздоровленні дітей, 
створення умов для їх фізичного, розумового, духовного розвитку. 

3.1.3 Забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку 
відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 
фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного 
віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

3.1.4 Формування вмінь та навичок для навчання у початковій школі. 
3.2 Основними напрямками діяльності закладу дошкільної освіти є: 
3.2.1 Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. 
        3.2.2 Виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, 



поваги до державної мови, народних традицій і звичаїв, національних цінностей 
українського народу, а також цінностей мови інших націй і народів, свідомого 
ставлення до себе, оточення та довкілля. 

3.2.3 Формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та 
нахилів. 

3.2.4 Забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
3.3. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний 

патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти 
дітьми дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та 
надавати консультаційну допомогу таким сім’ям. 

 
ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
        4.1   Заклад дошкільної освіти має право: 
4.1.1 За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської  

сільської ради планувати свою діяльність і перспективи розвитку в залежності 
від потреб населення. 

4.1.2 За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради визначати умови використання фондів на основі договорів з 
юридичними та фізичними особами. 

4.1.3 Використовувати бюджетне фінансування, благодійні внески, гранти 
та надходження від разових договорів. 

4.1.4 Клопотати перед відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської  
сільської ради про списання майна з балансу у встановленому законодавством 
порядку. 

4.1.5 Вносити пропозиції на замовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт, реконструкцію, поточний ремонт за 
узгодженням з відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської  сільської ради. 

4.1.6 На відшкодування збитків, завданих закладу дошкільної освіти в 
результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, 
відповідно до чинного законодавства України. 

        4.2. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний: 
4.2.1 Задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті 

дітьми дошкільної освіти.  
Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиваючої роботи у складі закладів дошкільної освіти можуть створюватися 
спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. 

4.2.2 Забезпечувати відповідність рівня  дошкільної  освіти  вимогам 
Державного стандарту дошкільної освіти. 

4.2.3 Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку,  виховання  та 



навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх 
дотримання.  

4.2.4 Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу 
життя, норми безпечної поведінки. 

 4.2.5 Сприяти збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, 
психологічному і фізичному розвитку дітей. 

 4.2.6 Здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю.  
4.2.7 Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.  
 

V. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
5.1.Заклад розрахований на 54 місця. 
5.2. Група комплектується за  різновіковими ознаками. 
5.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. 
5.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування 

дітей. 
5.5. Наповнюваність груп дітьми становить до 20 чоловік. Засновник 

(засновники) може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі 
дошкільної освіти. У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, 
відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова КМУ 
зі змінами внесеними згідно з Постановами КМУ №1124 від 05.10.2009 року, № 
1204 від 16.11.2011року, №305 від 12 березня 2003 року) кількість дітей у групах 
визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.  

5.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно 
пред’явити медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про 
епідеміологічне оточення, заяву від батьків або осіб, які їх замінюють про 
зарахування дитини до закладу дошкільної освіти. 

5.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її 
хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які 
їх замінюють, а також у літній період. 

    5.8.Відрахування   дітей   із   закладу дошкільної світи може 
здійснюватись: 

–  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість  її  подальшого  перебування в закладі освіти цього типу; 
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які 

їх  замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 
– якщо дитина не відвідує заклад дошкільної освіти без поважних причин 

більше 2-х місяців. 
  
5.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово 

повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 
Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти. 



 
VI. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

6.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим  
тижнем протягом 10,50 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 

6.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу : з 7.30-18.00 
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

7.1.Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня і 
закінчується  31 травня наступного року. 

        З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної 
освіти проводиться оздоровлення дітей. 

7.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 
плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

7.3.План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується 
керівництвом закладу дошкільної освіти і погоджується з відповідним органом 
управління освітою — відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської 
ради. 

7.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і 
виховання дітей. Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону 
України «Про засади державної мовної політики». 

7.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за 
програмами, затвердженими Міністерством освіти України. 

 
 

VІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
8.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, 

необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального 
набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. 

8.2 Для дітей , які перебувають у закладі дошкільної освіти менше шести 
годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за 
домовленістю з батьками та особами, які їх замінюють. У закладі дошкільної 
освіти встановлене 3-х разове харчування. 

8.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів 
харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, 
санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів 
реалізації продуктів покладається на керівника закладу дошкільної освіти. 

 
IX. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
9.1. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним 

обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними 
працівниками Іванковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Знам’янський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»  



 
X. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
10.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти 

дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователів, 
медичні працівники; батьки або особи, які їх замінюють; фізичні особи, які 
надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. 

10.1.1 За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 
морального заохочення: преміювання. 

10.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 
    1) безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти; 
    2)безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 
    3)захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 
    4)захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 
    5) здоровий спосіб життя. 
10.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 
    1)на отримання якісних послуг; 
    2)звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання 

освітніх послуг, умов;   
    3)оплати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі; 
    4)вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання 

освітніх послуг;  
    5) на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та 

виховання дитини; 
    6)бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі 

(за бажанням); 
    7)обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 
     8) звертатись до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 
     9) брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу 

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 
    10)відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг; 
    11)захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді. 
    10.4 Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють: 
    1)своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість 

відсутності або хвороби дитини; 
    2)виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до 
довкілля; 

    3)забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
дошкільної освіти за будь-якою формою; 

    4) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 



належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 
    5) поважати гідність дитини; 
    6) виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до 
народних традицій і звичаїв; 

    7) дотримуватись правил гігієни та санітарії; 
    8) дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту  

закладу дошкільної освіти; 
     9)брати участь у громадському житті закладу дошкільної освіти, 

відвідувати групові та загальні батьківські збори; 
    10) виконувати рішення батьківських зборів; 
    11) брати участь у святкових культурно-масових заходах групи  та 

закладу дошкільної освіти; 
    12) надавати допомогу дошкільному навчальному закладу у вирішенні 

питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, 
зміцнення матеріально-технічної  бази; забезпечення  санітарно-гігієнічних 
вимог; 

    13) брати участь у благоустрою закладу  дошкільної освіти та проведенні 
ремонтних робіт; 

     14)своєчасно приводити дитину в заклад дошкільної  освіти, не 
запізнюватися, не порушувати режим закладу дошкільної  освіти, не пропускати 
заклад без поважних причин; 

      15)після хвороби чи інших причин відсутності надавати довідку лікаря 
про стан здоров'я та епідеміологічне оточення; 

     16)не приводити хвору дитину у заклад дошкільної освіти, у разі  
виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомити 
вихователя групи; 

      17)під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві 
групи.  

      18)не дозволяється  самостійно відпускати дитину до закладу 
дошкільної освіти; 

         19)забирати дитину вчасно із закладу дошкільної освіти; 
         20)неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено 

батьками у письмовій заяві, діти із дошкільного закладу не віддаються. 
10.4. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти 

приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну 
педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також стан 
здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

10.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку. 

10.6. Педагогічні працівники мають право: 
     1)на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 
     2) брати участь у роботі самоврядування закладу; 
     3) на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 



нарадах тощо; 
     4)проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 
      5) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
      6) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства; 
      7) інші права, що не суперечать законодавству України. 
10.7. Педагогічні працівники зобов’язані: 
     1) виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 
      2)дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 
      3)дотримуватися академічної доброчесності; 
      4)забезпечувати емоційний комфорт, захист від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 
психологічного насильства; 

      5) брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних 
з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальнополітичної культури; 

      6) виконувати накази та розпорядження керівництва; 
      7) інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 
10.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу 

дошкільної освіти директором. 
10.9. Працівники закладу дошкільної освіти  несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством. 
10.10. Працівники закладу дошкільної освіти  у відповідності до статті 26 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди 2 рази на рік.  

10.11. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти  підлягають 
атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. 

10.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 
внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують 
посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за 
результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з посади 
відповідно до чинного законодавства. 

 
XI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
11. 1. До виключної компетенції Засновника відноситься:  
11.1.1.Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання закладу дошкільної освіти. 
11.1.2.Створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, дошкільної освіти. 



11.1.3.Прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі 
закладів дошкільної освіти незалежно від типів і форми власності відповідно до 
освітніх запитів населення. 

11.1.4 Затвердження Статуту Іванковецького закладу дошкільної освіти 
«Ягідка», внесення до нього змін та доповнень (викладення в новій редакції).  

11.2. До компетенції Органу управління – відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради відноситься:  

11.2.1.Здійснення координації діяльності закладу дошкільної освіти. 
11.2.2. Визначення порядку атестації педагогічних працівників системи 

дошкільної освіти; 
11.2.3.Здійснення в установленому законодавством порядку міжнародного 

співробітництва у системі дошкільної освіти; 
11.2.4.Здійснення інших повноважень щодо управління закладом 

дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України та рішень 
Засновника; 

11.2.5.Соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист прав учасників 
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; 

11.2.6. Здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та 
додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-

методичного керівництва та державного інспектування в закладах дошкільної 
освіти незалежно від підпорядкування, типів та форми власності;   

11.2.7. Організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, 
впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх 
педагогічних технологій; 

11.2.8.Ведення обліку дітей дошкільного віку; 
11.2.9.Проведення експериментальної та інноваційної діяльності; 
11.2.10.Здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної 

освіти; 
11.2.11.Забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними 

кадрами,  сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню 
атестації; 

11.2.12. У межах своєї компетенції забезпечення реалізації державної 
політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, у тому числі 
розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до 
потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське 
обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти. 

11.3 Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює 
його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської  сільської ради з дотриманням чинного 
законодавства. 

11.4. Директор має бути громадянином України, мати відповідну вищу 
педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 



стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також 
організаторські здібності, стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.  

11.5. Директор є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 
законом та установчими документами закладу освіти. 

11.6. Директор закладу дошкільної освіти в межах наданих йому 
повноважень: 

   1)керує діяльністю колективу закладу дошкільної освіти; 
   2)відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти; 
   3)затверджує штатний розпис закладу дошкільної освіти за погодженням 

з відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради;  
   4)видає у межах своєї компетенції накази;  
       5)затверджує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, 

посадові (робочі) інструкції працівників закладу дошкільної освіти;  
       6)контролює проведення інвентаризації майна та оформлення звітності; 
       7) проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності раз на три роки; 
       8)організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти;  
       9)контролює проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності;  
      10)забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, 

вимог з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; 
      11)забезпечує умови для організації освітнього процесу, фізичного та 

психічного розвитку дітей, контролює відповідність застосовуваних форм, 
методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, 
психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; 

       12)підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітнього процесу, 
заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогічних 
працівників; 

        13)налагоджує співпрацю з батьками дітей або особами, які їх 
замінюють; 

         14)щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах 
(конференціях) колективу закладу дошкільної освіти та батьків або осіб, які їх 
замінюють; 

         15)забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
їхньої професійної компетентності, атестацію; 

         16)відповідає за організацію діловодства у дошкільному навчальному 
закладі; 



         17)створює сприятливий емоційно-психологічний клімат у колективі; 
         18)керує роботою педагогічної ради, організовує наставництво 

молодих спеціалістів;  
         19)дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, 

дітей та їхніх батьків;  
         20)постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну, 

методичну майстерність, загальну культуру, проходить обов’язкові 
профілактичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку. 

   21)забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти; 

  22) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 
закладу освіти; 

  23)сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 
закладу освіти; 

  24)здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими 
документами закладу дошкільної освіти; 

  25)відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 
Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 
освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

  26)контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 
  27)затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, призначає на 

посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, 
посадові інструкції працівників за погодженням з радою трудового колективу. 

11.7. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — 
педагогічна рада.  

Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно 
від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох 
педагогічних працівників. 

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі 
педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу 
педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови 
батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері 
дошкільної освіти. 

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 
громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки 
або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, 
мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. 
Педагогічна рада закладу: 
          1)розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти 

та приймає відповідні рішення; 
          2)організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 
передового  педагогічного досвіду; 

          3)приймає рішення з інших питань професійної діяльності 
педагогічних працівників. 



Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу 
дошкільної освіти. 

          Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік. 
      11.8.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу 
дошкільної освіти. 

       Загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють 
скликаються не рідше одного разу на рік. 

           Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів 
від загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 
           1)розглядають питання навчально-виховної, методичної та 

фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу; 
           2)обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, 

встановлюють терміни її повноважень; 
           3)заслуховують звіт керівника  закладу, голови ради закладу 

дошкільної освіти; 
           4)пропонують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу дошкільної освіти. 
      11.9. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної 

освіти, діяльність якої регулюється Статутом; кількість засідань визначається за 
потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в 
ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради закладу 
дошкільної освіти обираються пропорційно представники від педагогічного 
колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.  

  11.10.Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, 
розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення 
матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, 
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 
освітнього процесу. 

 
 

XII.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
12.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є 

кошти   Засновника.  
12.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із Засновником має право 

отримувати спонсорську допомогу від підприємств, установ, організацій або 
фізичних осіб. 

12.3. Статистична звітність (форма № 85-к) про діяльність закладу 
дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства. 

12.4. Порядок ведення діловодства в закладі дошкільної освіти визначається 
законодавством. Нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 
України та інших центральних органів виконавчої влади, яким 
підпорядковуються заклади дошкільної освіти. 

           За рішенням Засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється 



відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради. 
 

 
XIII.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 

13.1. Державний контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти 
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 
дошкільної освіти. 

13.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, 
Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління 
освітою, в межах повноважень та чинного законодавства. 

13.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 
Іванковецького закладу дошкільної освіти «Ягідка» (є державна атестація, що 
проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки України) є інституційний аудит.  

Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу 
освіти, засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит. 

Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти у плановому порядку, якщо це передбачено 
спеціальним законом. 

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, 
який має низьку якість освітньої діяльності або за ініціативою засновника, 
керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу 
громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти. 

За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про 
якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення 
якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу 
освіти. 

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти 
законодавству та/або ліцензійним умовам, орган, який проводить аудит, визначає 
строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення 
визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних 
недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику 
закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу 
освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти. 

13.4. У період між інституційними аудитами проводяться перевірки 
(інспектування) закладу з питань, пов'язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, 
види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-

виховної роботи, але не частіше як 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не 



пов'язаних з освітньою діяльністю, проводяться його Засновником, органом 
управління відповідно до законодавства. 

 
 

XIV. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
14.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від 
підпорядкування, типів і форми власності приймає його Засновник. 

14.2. Ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до умов 
чинного законодавства України. 

 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___лютого  2021 року                                        № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження структури 
відділу освіти, молоді та спорту  
Дмитрівської сільської ради 

 
 
Керуючись статтями 26, 50  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 
2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів», з метою забезпечення належного функціонування відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Затвердити структуру  відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 

сільської ради  з чисельністю 15 штатних одиниць, що додається. 
2. Рішення  Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 40 

«Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради»  вважати  таким, що втратило чинність. 

3. Дане рішення набуває чинності з 01 березня 2021 року. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку сіл громади . 
 
 
 

Дмитрівський сільський голова     Н. СТИРКУЛЬ 
 
 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Дмитрівської сільської 
ради від _________ 2021 року 
№  

 
СТРУКТУРА 

та чисельність відділу освіти, молоді та спорту 
 Дмитрівської сільської ради 

№ 
з/п 

       Назва структурного підрозділу Кількість 
штатних одиниць 

І ІІ ІІІ 
1. Керівництво і управління відділу 

освіти, молоді та спорту 
7 

2. Централізована бухгалтерія відділу 
освіти, молоді та спорту 

7 

3. Молодіжний центр «Молодіжний 
простір» відділу освіти, молоді та спорту  

1 

 РАЗОМ: 15 
   

 
                                                                           
 
 
                                             ____________________            
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___ лютого  2021 року                                       № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження Положення про 
відділ у справах дітей  апарату  
Дмитрівської сільської ради 

 
 
Керуючись законами  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про 

охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей» , «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей»  Дмитрівська сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про відділ у справах дітей апарату Дмитрівської 

сільської ради, що додається. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

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

 
 
 

Дмитрівський сільський голова        Н. СТИРКУЛЬ 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської сільської 
ради від __ лютого 2021 року  
№__ 

 
                                                                  
 
                                                        ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ у справах дітей апарату Дмитрівської ради 
 
                                                   1. Загальні положення 

1.1. Відділ у справах дітей (надалі – Відділ) є структурним підрозділом 
апарату Дмитрівської  сільської ради, який утворюється сільською радою, 
підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований сільському голові.  

1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до Положення про відділ. 
Положення про відділ затверджується рішенням   Дмитрівської сільської ради.  

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами, рішеннями  
Дмитрівської сільської  ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  
Дмитрівського сільського голови та цим Положенням. 

1.4. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, 
які призначаються на посади та звільняються Дмитрівським сільським головою. 
Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу 
визначаються посадовими інструкціями. Структура та чисельність Відділу 
визначається рішенням Дмитрівської сільської ради у межах відповідних 
бюджетних призначень.  

2. Основні завдання Відділу в сфері захисту прав дітей: 
2.1. Забезпечує реалізацію державної політику з питань соціального захисту 

дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень на території Дмитрівської сільської ради, здійснює контроль за 
дотриманням законодавства у сфері захисту прав дітей. 

2.2. Визначає пріоритетні напрямки поліпшення на території громади 
становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

2.3. Координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, розташованих на території сільської ради, у вирішенні питань 
соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності. 

2.4. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, що 
опинилися у складних життєвих обставинах, окремим громадянам методичну 
допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї.  



2.5. Здійснює заходи щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки 
до самостійного життя. 

2.6. Організовує своєчасне виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також дітей, які не мають належних умов для 
проживання і виховання в сім’ї. 

2.7. Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які влаштовані під опіку, піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, в прийомні 
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Веде облік дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

2.8. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання, захистом прав, 
свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
влаштованих під опіку, піклування.  

2.9. Готує документи для встановлення опіки і піклування над дітьми, 
вносить пропозиції про призначення опікунів і піклувальників, звільнення їх від 
виконання обов’язків.  

2.10. Готує матеріали щодо позбавлення батьківських прав громадян, які не 
виконують свої батьківські обов’язки. 

3. Основні завдання Відділу в сфері соціального захисту: 
3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань підтримки сім’ї, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, соціальної 
інтеграції інвалідів, у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

3.2. Організовує надання консультацій та методичних рекомендацій сім'ям, 
які опинились в складних життєвих обставинах. 

3.3. Забезпечує якісне соціальне обслуговування (надання соціальних 
послуг) жителям територіальної громади. 

3.4.  Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері 
соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, запобігання домашнього 
насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим 
соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати. 

4.Основні функції Відділу відповідно до покладених на нього завдань: 
4.1. Здійснює облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

дітей, залишених без батьківського піклування та дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

4.2. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна. Вивчає 
умови проживання потенційного опікуна, піклувальника, патронатних 
вихователів, наставників. 



4.3. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях 
опікунів, піклувальників не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка 
проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування. 

4.4. Здійснює контроль за організацією виховної роботи, захистом прав, 
свобод та інтересів дітей у навчальних закладах усіх форм власності, 
розташованих на території Дмитрівської сільської ради. 

4.5. Здійснює контроль за умовами утримання, виховання, захистом прав та 
інтересів дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, сім’ях патронатних вихователів 
та над якими встановлено наставництво. 

4.6. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з метою влаштування їх до сімейних 
форм виховання.  

4.7. Сприяє в порядку, визначеному законодавством, постановці на облік 
внутрішньо переміщених осіб, малолітніх, неповнолітніх дітей, які 
переміщуються без супроводу батьків та призначенню їм відповідної адресної 
допомоги.   

4.8. Збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету 
Дмитрівської сільської ради та здійснює ведення справ щодо: 

- надання та скасування статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів; 

- встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

- призначення опікуна, піклувальника над дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленим батьківського піклування, та звільнення від повноважень опікунів, 
піклувальників; 

- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- надання дозволу на здійснення правочинів щодо нерухомого майна, право 
власності на яке або право користування яким має дитина (діти); 

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, 
прізвища, по батькові дитини; 

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця 
проживання дитини, участі у вихованні дитини; 

- відібрання дітей у батьків, якщо їх життю або здоров’ю загрожує 
небезпека; 

- влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя. 
4.9. Організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, 

спрямованих на поліпшення становища сімей (осіб) їх фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку. 

4.10. Надає громадянам у межах своїх повноважень, практичну, методичну 
та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту осіб. 



4.11. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі 
відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків та протидії дискримінації, протидії торгівлі людьми. 

 
4.12.  Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення 

домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового 
притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми. 

 
4.13. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження 

бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого 
поводження з дітьми,  інших негативних явищ в соціальному середовищі 
територіальної громади. 

 
4.14.  Виявляє сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують соціальної підтримки, визначає індивідуальні потреби сімей (осіб) 
у соціальних послугах та соціальній підтримці. 

4.15. Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.  

4.16. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді 
відповідно до Закону України « Про захист персональних даних». 

5. Права Відділу 
5.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам – молоді, сім'ям загиблих 

військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених 
законодавством.  

5.2. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та 
молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.  

5.3. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 
правопорушень.  

5.4. Проводити роботу з влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, відповідно до повноважень, визначених 
законодавством, до сімейних форм виховання. 

5.5. Брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та 
інтересів, представляти права дітей у суді, у їх відносинах з підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності. 

5.6. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових 
осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, 
бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів 
до усунення таких причин. 

5.7. Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах і перебувають на обліку у службі, дітей, які влаштовані в 
сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 



сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво або щодо 
яких є інформація щодо порушення їх прав. 

5.8. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, 
віднесених до їх компетенції. 

5.9. Подавати на розгляд сесії сільської ради та виконавчого комітету 
пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу. 

6. Взаємодія  
6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
навчальними закладами, закладами охорони здоров’я та структурними 
підрозділами Національної поліції. 

7. Відповідальність 
7.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим 

Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.  
7.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими 

інструкціями. 
7.3. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 
 
 

______________________________ 
  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________  2021 року                                      № ____          
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження Положення 
про відділ бухгалтерського обліку 
та звітності апарату Дмитрівської 
сільської ради 

 
 
Керуючись ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Дмитрівська сільська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення  про відділ бухгалтерського обліку та звітності 
апарату Дмитрівської сільської ради (додається). 

2.  Рішення Дмитрівської сільської ради від 12 червня 2018 року № 25 «Про 
затвердження Положення про відділ планування, бухгалтерського обліку та 
звітності Дмитрівської сільської ради » вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію сільської 
ради з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного 
розвитку сіл громади. 

 
 
 
 Дмитрівський сільський голова                           Н. СТИРКУЛЬ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської сільської 
ради від ____ 2021 року № ___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності 
апарату Дмитрівської сільської ради  

 
1. Загальні положення 

 
1.1 Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Дмитрівської 

сільської ради (далі – відділ) утворюється сільською радою, та є її   структурним 
підрозділом. 

1.2 Відділ підзвітний і підконтрольний Дмитрівській сільській раді, 
підпорядкований її виконавчому комітету та сільському голові. 

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним 
кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної 
установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, 
Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів 
України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями 
сільської ради, розпорядженнями сільського голови, рішеннями виконавчого 
комітету, а також цим Положенням. 

 
2. Основні завдання відділу 

 
2.1. Основними завданнями відділу є: 
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

Дмитрівської сільської ради та складання звітності; 
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації 

про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 
управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і 
матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті 
бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, 
здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного 
та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та 
звітності; 

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням 
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів; 

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; 

6) здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог 
законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та 



бюджетної звітності сільської ради та установ, для яких Дмитрівська сільська 
рада є головним розпорядником бюджетних коштів. 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 
функції: 

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з 
відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку 
первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних 
рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року №1219 «Про 
затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в 
державному секторі»; 

2) забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за 
рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця; 

3) розробляє бюджетні запити згідно інструкції з підготовки бюджетних 
запитів та подає їх на розгляд щодо включення до пропозицій до проєкту 
сільського бюджету; 

4) своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду 
України, Державної податкової інспекції, управління Державного казначейства; 

5) приймає від установ, для яких сільська рада є головним розпорядником 
бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність 
використання ними бюджетних коштів; 

6) приймає участь у розробці сільських бюджетних програм та опрацьовує 
отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в 
конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, 
контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 
відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм; 

7) готує проекти рішень сільської ради та виконавчого комітету 
Дмитрівської сільської ради, розпоряджень сільського голови з питань, що 
входять до компетенції відділу ; 

8) координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського 
обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для 
яких сільська рада є головним розпорядником коштів; 

9) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові 
платежі) до відповідних бюджетів; 

10) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо 
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних 
ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 
господарських операцій; 

11) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо 
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість 
інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, 
що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням сільського голови; 



12) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі 
зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 
заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 
погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 
списання відповідно до законодавства; 

13) забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених 
первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення 
у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності; 

14) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 
грошових коштів та майна, псування активів; 

15) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та 
підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких 
виконавчий комітет сільської ради є головним розпорядником бюджетних 
коштів; 

16) за дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від 
правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 
органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 
розгляду. 

3. Права відділу 
 

3.1. Відділ має право: 
1) представляти Дмитрівську сільську раду в установленому порядку з 

питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно 
від форми власності; 

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 
відділу Дмитрівської сільської ради первинних документів для їх відображення 
у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням; 

3) одержувати від посадових осіб апарату та виконавчих органів сільської 
ради та установ, для яких Дмитрівська сільська рада є головним розпорядником 
бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання 
покладених на відділ функцій; 

4) вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку 
ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного 
контролю, провадження фінансово-господарської діяльності. 

 
4. Керівництво відділу 

 
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється 

з посади сільським головою, чи за іншою процедурою передбаченою 
законодавством України. 

4.2. Начальник відділу: 
1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню 
належних умов праці у відділі; 



2) розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує 
дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 
дисципліни; 

3) планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів; 
4) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи відділу; 
5) звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених 

планів роботи; 
6) організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень 

та доручень сільського голови, віднесених до компетенції відділу; 
7) визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками 

відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходи щодо 
підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової і 
професійної кваліфікації працівників відділу; 

8) здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 
4.3. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади сільським 

головою. 
4.4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету . 
4.5. Начальник відділу та працівники відділу несуть відповідальність в 

межах своїх повноважень за виконання покладених на них обов’язків.  
 
 

__________________________________ 
 
 

  



ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                            2021 року                                                                     № ____ 
с. Дмитрівка 

 
Про затвердження Положення про відділ  
економічного розвитку та інвестицій 
апарату Дмитрівської сільської ради 
в новій редакції 

 
 
Керуючись ст. 25, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та 
інвестицій апарату Дмитрівської сільської ради в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дмитрівської 
сільської ради від 30 жовтня 2018 року № 113 «Про затвердження Положення 
про відділ економічного розвитку та інвестицій Дмитрівської сільської ради». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку сіл громади. 
 
 
 

Дмитрівський сільський голова     Н.СТИРКУЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Дмитрівської сільської 
ради від _____2021 № ______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ економічного розвитку та інвестицій Дмитрівської сільської 
ради 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Дмитрівської сільської 
ради (далі – Відділ) є підзвітним і підконтрольним Дмитрівській сільській раді, 
підпорядковується її виконавчому комітету та сільському голові. У поточній 
діяльності відділ підпорядковується територіальної громади. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Дмитрівської 
сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями 
сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.3. Відділ не є юридичною особою. 
2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-

економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. 

2.1.2. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально- 
економічного розвитку Дмитрівської сільської територіальної громади (далі – 
громади). 

2.1.3. Розробка проекту Стратегії розвитку громади, Стратегічного плану 
розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших програмних 
документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження раді  
громади. 

2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади. 
2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад. 
2.1.6. Забезпечення розвитку відносин громади з містами-побратимами 

(громадами-побратимами) з інших регіонів України та з інших держав. 
2.1.7. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального 

розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в 
Україні. 

2.1.8. Налагодження співпраці з інститутами громадянського суспільства 
(громадськими організаціями, благодійними організаціями, засобами масової 
інформації (далі- ЗМІ) та ін.) та реалізація сумісних проектів. 

2.1.9. Здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних і іноземних 
інвестицій та міжнародної технічної допомоги, організації роботи з їх 



використання для фінансування розвитку пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку 
2.1.10. Розробка проекту програми розвитку малого і середнього 

підприємництва, забезпечення та здійснення моніторингу її виконання 
2.1.11. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень. 
2.1.12. Забезпечення нагляд та реалізацію міжнародних програм (проектів) 
2.1.13. Участь у тренінгах, семінарах, панельних дискусіях з питань, що 

належать до функціональних повноважень. 
2.1.14. Інші повноваження в межах чинного законодавства, що з’являються 

в процесі діяльності 
2.1.15. Сприяння забезпечення реалізації єдиної державної політики, 

спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 
сферах життя суспільства. 

2.1.16. Співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 
суспільства. 

2.2. Відділ відповідно до повноважень покладених на нього: 

2.2.1. Сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, 
установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності. 

2.2.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, 
розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій 
та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади. 

2.2.3. Сприяє налагодженню міжнародних зв’язків в галузі інвестиційної 
діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості громади, цільовий пошук та 
встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх 
джерел фінансування. 

2.2.4. Приймає участь у розробленні проектів державних, галузевих та 
регіональних програм. 

2.2.5. Забезпечує надання звітів до міжнародних фондів та Програм (в разі 
участі). 

2.2.6. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади 
з питань розвитку малого бізнесу. 

2.2.7. Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих 
органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру. 

2.2.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 
що відносяться до компетенції Відділу. 

2.2.9. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, 
виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до 
компетенції Відділу. 

2.2.10. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання 
на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, 
програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку 
регіону під час їх підготовки. 

2.2.11. Забезпечує взаємодію Дмитрівської сільської ради з ЗМІ, 
громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства 



з питань, що належать до його компетенції; 
2.2.12. Аналізує діяльність громадських організацій та інших інститутів 

громадянського суспільства, готує пропозиції щодо залучення зазначених 
організацій до вирішення соціально-економічних питань громади; 

2.2.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 
чинного законодавства. 

2.3. Відділ має право: 

2.3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, 
установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) 
для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів 
ради громади, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій 
інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і 
функцій. 

2.3.3. Проводити переговори з міжнародними організаціями, іноземними 
підприємствами, підприємствами та організаціями інших регіонів України, 
підприємствами та організаціями громади з питань, які відносяться до 
компетенції Відділу. 

2.3.4. В межах делегованих повноважень приймати участь у зв'язках з 
іноземними державами і підприємствами, організаціями і установами усіх форм 
власності, фізичними особами з питань зовнішньоекономічного та 
інвестиційного співробітництва. 

2.3.5. Інформувати сільського голову, депутатський корпус та виконавчий 
комітет сільської ради про стан та тенденції розвитку економіки та інвестиційної 
діяльності на території об’єднаної територіальної громади. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 
3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про 

Відділ затверджується Дмитрівською сільською радою. 
3.2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного 

(щорічного) та поточних (щомісячних) планів роботи. Спеціалісти Відділу 
працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи. 

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його 
обов’язки виконує спеціаліст Відділу відповідно до розпорядження сільського 
голови. 

3.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими 
підрозділами ради, територіальними органами виконавчої влади, установами, 
організаціями та об’єднаннями громадян. 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО 
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 
посади Дмитрівський сільський голова відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». 

4.2. Начальник Відділу: 
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 



4.2.2. Затверджує посадові обов’язки працівників Відділу. 
4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради 

громади. 
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними структурними підрозділами 

виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом. 
4.2.6. Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, 

нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції 
Відділу. 

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює 
їх роботу. 

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 
4.3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до 

покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, 
розпорядженнями сільського голови. 

4.4. Начальник Відділу повинен знати: 
закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази Президента 

України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, 
стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки; порядок 
підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи 
управління персоналом; 

порядок написання проектів та проектних заявок до фондів; 
основи економіки, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; 

правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову 
мову, державну мову. 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ 
5.1. Працівники Відділу мають право: 

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 
України Конституцією та законами України. 

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 
ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 
досвіду та стажу роботи. 

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 
умови праці. 

5.1.5. На соціальний і правовий захист. 
5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 
5.1.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України. 
 
 
 



5.2. Працівники Відділу зобов’язані: 

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 
законодавства України, Положення про відділ економічного розвитку та 
інвестицій і посадової інструкції. 

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 
розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 
час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 
нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 
громади та її виконавчих органів. 

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 
обов’язків. 

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 
законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і 
скарг громадян та нормативно-правові акти, якими керується робота Відділу. 

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 
установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 
оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 
чистоти в адміністративній будівлі. 

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 
взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 
5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 
5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 
5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 
5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів. 
5.2.12. Зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із 
законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
місцевого самоврядування та держави. 

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 
законодавства України. 

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється: 
5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України. 
5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного 
законодавства, вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 
прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 
громадян або конкретної особи. 

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 
зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 



5.4.5. Брати участь у страйках. 
6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 
6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Дмитрівського сільського 

бюджету, виділених на його утримання. 
6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його 

оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до 
положень чинного законодавства України. 

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до 
чинного законодавства. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ 
7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 
економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе 
відповідальність в установленому законодавством порядку. 

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники 
Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 
України. 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Покладення на Відділу обов’язків, не передбачених цим 

Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не 
допускається. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, змін 
в рішення про затвердження даного Положення 

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 
Дмитрівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
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