
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

 ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ 

 

від 23 лютого  2021 року       с. Дмитрівка 

 

           

Початок засідання: о 14.00 год. 
Закінчення засідання: о 15 год. 55 хв. 
 

В засіданні взяли участь члени виконавчого комітету: 
 

Голова виконкому: Стиркуль Н.Є.,   
Члени виконкому:   
Камінська Л.В.,  Бойко Н.О.,  Дячкова К.К.,  Костилецька Г.Ф., Міркотан Л.О., 
Павленко О.Г.,  Плаксієнко В.Я., Погорєлова Н.М., Хачатрян Ж.А. 
Ягодінова  Ю.О. 
 

Відсутні члени виконкому: Назаренко Г.О.,   Студенко О.П.,  Шевченко С.В. 
 

На засіданні були присутні запрошені: 
Бабіч Т.М. -  начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

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

 

Засідання виконкому провела  Дмитрівський сільський голова 

Стиркуль Н.Є. 



СТИРКУЛЬ Н.Є. – про формування порядку денного засідання виконкому 
Дмитрівської сільської ради. 
 

 Поставила  на голосування пропозицію щодо прийняття порядку 
денного за основу та в цілому. 
 

Голосували: одноголосно. 
 

Порядок денний  засідання виконавчого комітету затверджено: 
 

1. Про стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської сільської  
територіальної громади за січень 2021 року. 

Інформує: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

2. Про роботу Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської 
сільської ради «Сількомунгосп». 
Інформує: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна -  директор ДКП 
«Сількомунгосп» 

3. Про зняття громадян  з квартирного обліку. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

4. Про утворення комісії з обстеження  стану жилих будинків на території 
Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

5. Про утворення постійно діючої комісії з питань поводження  з 
безхазяйними відходами на території  Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

6. Про новий  склад сільської комісії з питань техногенно-екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій.  
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

7. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Дмитрівської сільської ради  на 2021 рік та січень-лютий 2022 року. 

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

апарату Дмитрівської сільської ради 

 

 

 



8. Про утворення  комітету доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської сільської ради 

9. Про  утворення архітектурно-містобудівної ради при відділі 
містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  та 
цивільного захисту апарату  Дмитрівської сільської ради  

Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської сільської ради 

10. Про роботу комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Дмитрівської сільської ради. 

Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  Дмитрівської сільської ради 

11. Про  присвоєння  адреси об’єкту  нерухомого майна - дошкільному  
навчальному закладу «Ягідка» Іванковецької сільської ради. 
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  Дмитрівської сільської ради 

12. Про затвердження заходів попередження пожеж, загибелі та 
травмування людей на них на 2021 рік. 
Інформує: КОВАЛЕНКО Людмила Миколаївна – інспектор військово-

облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради 

13. Про затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації  
Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: КОВАЛЕНКО  Людмила Миколаївна – інспектор військово-

облікового столу апарату Дмитрівської сільської ради 

14. Про визначення Переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт 
для осіб, які вчинили адміністративне  правопорушення, пов’язане з  
ухиленням  від сплати аліментів. 

Інформує: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської 
сільської ради 

15. Про новий склад адміністративної комісії при виконавчому  комітеті 
Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

Різне. 
 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – запропонувала  для затвердження такий регламент роботи 
виконкому:  

Для інформацій       до 7  хвилин 

Для виступів в обговоренні     до 5 хвилин 

Для повторних виступів     до 2 хвилин 

Для довідок у кінці роботи     до 3 хвилин 

Для виступів у питанні "Різне"     до 5 хвилин 



Засідання виконкому  провести без перерви. 
 

Запропонувала  затвердити регламент роботи виконкому  та поставила цю 
пропозицію на голосування. 
Голосували: одноголосно. 

   

 

Регламент роботи засідання виконкому затверджено. 
 

СЛУХАЛИ 1: Про стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської 
сільської  територіальної громади за січень 2021 року. 

Інформувала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна  – начальник фінансового 
відділу  Дмитрівської сільської ради 

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

рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про стан виконання дохідної частини 

бюджету Дмитрівської сільської  територіальної громади за січень 2021 
року». 

 Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 36 додається). 
 

СЛУХАЛИ 2: Про роботу Дмитрівського комунального підприємства 

Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп». 
Інформувала: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна -  директор ДКП 
«Сількомунгосп». 

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

Стиркуль Н.Є. – із запитанням  щодо: результатів аналізу води по вулиці 
Новоінгульській; щодо розчищення доріг. 

Дячкова К.К. -  із запитанням щодо вжитих заходів по активізації роботи 
по заключенню договорів на вивезення сміття. 

 Стиркуль Н.Є. – наголосила  на необхідності активізації роботи в цьому 
напрямку офіцерів громади . 
 Павленко  О.Г. -  із запитанням  щодо можливості проведення аналізу 
води із станції очищення води. 

Шаповал В.М. – із відповідями в контексті поставлених запитань. 
Костилецька Г.Ф. – із пропозицією щодо взяття на контроль території, 

де знаходилася колишня контора колгоспу, з метою запобігання утворенню 
звалища сміття. 

Дорощук О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 



СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 
рішення виконкому «Про роботу Дмитрівського комунального 

підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп». 
 Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 37 додається). 
 

СЛУХАЛИ 3: Про  зняття громадян  з квартирного обліку. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про зняття громадян  з квартирного 
обліку». 
 Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 38 додається). 
 

СЛУХАЛИ 4: Про  утворення комісії з обстеження  стану жилих будинків 
на території Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про утворення комісії з обстеження  стану 
жилих будинків на території Дмитрівської сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 39 додається). 
 

СЛУХАЛИ 5: Про  утворення постійно діючої комісії з питань поводження  
з безхазяйними відходами на території  Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про утворення постійно діючої комісії з 
питань поводження  з безхазяйними відходами на території  Дмитрівської 
сільської ради.» 



Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 40 додається). 
 

СЛУХАЛИ 6: Про новий  склад сільської комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки і надзвичайних ситуацій.   
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про новий  склад сільської комісії з питань 
техногенно-екологічної  безпеки і надзвичайних ситуацій.» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 41 додається). 
 

СЛУХАЛИ 7: Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Дмитрівської сільської ради  на 2021 рік та січень-лютий 2022 
року. 

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

апарату Дмитрівської сільської ради 

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

Ягодінова Ю.О. – із запитанням, чи входять до плану заходи по 
запобіганню корона вірусній інфекції. 

Бабіч Т.М – із відповіддю в контексті поставленого запитання та 
проханням надавати пропозиції до плану роботи. 

СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Дмитрівської сільської ради  на 2021 рік та січень-

лютий 2022 року.» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 42 додається). 
 

СЛУХАЛИ 8:  Про утворення  комітету доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської сільської ради  



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

СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про  утворення  комітету доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 43 додається). 
 

СЛУХАЛИ 9: Про  утворення архітектурно-містобудівної ради при відділі 
містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  та 
цивільного захисту апарату  Дмитрівської сільської ради  

Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо прийняття 
рішення виконкому «Про  утворення архітектурно-містобудівної ради при 
відділі містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  
та цивільного захисту апарату  Дмитрівської сільської ради» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 44 додається). 
 

СЛУХАЛИ 10: Про роботу комунального закладу «Центр позашкільної 
освіти» Дмитрівської сільської ради. 

Інформувала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту  Дмитрівської сільської ради 

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

Стиркуль Н.Є. – щодо внесення пропозицій по заохоченню призерів 
МАН. 

 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про роботу комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради». 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 45 додається). 
 

СЛУХАЛИ 11: Про  присвоєння  адреси об’єкту  нерухомого майна - 

дошкільному навчальному закладу «Ягідка» Іванковецької сільської ради. 
Інформувала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту  Дмитрівської сільської ради 



СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про присвоєння  адреси об’єкту  нерухомого 
майна - дошкільному навчальному закладу «Ягідка» Іванковецької 
сільської ради». 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 46 додається). 
 

СЛУХАЛИ 12: Про  затвердження заходів попередження пожеж, загибелі 
та травмування людей на них на 2021 рік 

Інформувала: : КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про  затвердження заходів попередження 
пожеж, загибелі та травмування людей на них на 2021 рік» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 47 додається). 
 

СЛУХАЛИ 13: Про  затвердження плану реагування на надзвичайні 
ситуації  Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: : КОВАЛЕНКО Л.М. – інспектор військово-облікового столу 
апарату Дмитрівської сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про  затвердження плану реагування на 
надзвичайні ситуації  Дмитрівської сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 48 додається). 
 

СЛУХАЛИ 14: Про визначення Переліку об’єктів та видів суспільно-

корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне  правопорушення, 
пов’язане з  ухиленням  від сплати аліментів. 

Інформувала: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської 
сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про  визначення Переліку об’єктів та видів 



суспільно-корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне  
правопорушення, пов’язане з  ухиленням  від сплати аліментів. 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 49 додається). 
 

СЛУХАЛИ 15: Про новий склад   адміністративної комісії  при 
виконавчому комітеті Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської 
сільської ради 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – звернулася щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
 СТИРКУЛЬ Н.Є. - поставила на голосування пропозицію щодо 
прийняття рішення виконкому «Про  новий склад   адміністративної комісії  
при виконавчому комітеті Дмитрівської сільської ради.» 

Голосували: одноголосно 

Рішення прийнято. 
(Рішення № 50 додається). 
 

Різне. 
СТИРКУЛЬ Н.Є. – з оголошенням щодо проведення пленарного  засідання 
четвертої сесії сільської ради 26-лютого 2021 року. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова                          Н.СТИРКУЛЬ 

 

 

 

 


