
 

                   LХХХІІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 83 

                                              ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

28.12. 2018 р 

с. Щасливцеве 

 

14.00 год. 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 12 чол. 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В.,  Челєбієва 

З.М, Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Боскіна С.В , 

Степанян Л.Ю.  Лук’янов А.О, Зевадінов М.Е , 

Дериглазов М.В 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 Відсутні з поважних причин депутати: Коновалов О.Б.,  

Кобець М.М 

Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання  

  

Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

 

Голова сесії – Плохушко В.О оголосив про початок роботи пленарного 

засідання 83 –ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 /Звучить гімн України. 

 



Голова сесії – Плохушко В.О: 

Поставив запитання щодо кількісного та  персонального складу лічильної 

комісії. 

Степанян Л.Ю. – депутат сільської ради. 

Запропонувала обрати на пленарне засідання 83 сесії лічильну комісію в 

кількості 2 осіб.  Персонально:  Остапчук Л.В., Боскіна С.В. 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

За : всього -  12; (Плохушко В.О. – сільський голова, депутати – Пуляєва 

І.В,., Остапчук Л.В., Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Боскіна С.В , Бекіров 

Р.Д, Челєбієва З.М,., Степанян Л.Ю., Лук’янов А.О, Зевадінов М.Е , 

Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання та участі в 

голосуванні не приймав.  

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Про затвердження Плану роботи Щасливцевської сільської ради на 

2019р. 

2. Звіт депутатських комісій про проведену роботу за 2018 рік. 

3. Земельні питання. 

4. Різне. 

 

Доповнення до порядку денного: 

- Про реалізацію адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, 

суспільно корисних робіт. 

- Про виділення коштів та затвердження Порядку. 

Голосували: 

За : всього -  12; (Плохушко В.О. – сільський голова, депутати – Пуляєва 

І.В,., Остапчук Л.В., Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Боскіна С.В , Бекіров 

Р.Д, Челєбієва З.М,., Степанян Л.Ю., Лук’янов А.О, Зевадінов М.Е , 

Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 



Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання та участі в 

голосуванні не приймав 

Затверджений порядок денний: 

1.    Про затвердження Плану роботи Щасливцевської сільської ради на 

2019р. 

2. Звіт депутатських комісій про проведену роботу за 2018 рік. 

3. Земельні питання. 

4. Про реалізацію адміністративних стягнь у вигляді громадських робіт, 

суспільно корисних робіт. 

5. Про виділення коштів та затвердження Порядку. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Плану роботи Щасливцевської 

сільської ради на 2019 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

На розгляд сесії підготовлено проект рішення. Пропозиція : затвердити 

наданий проект.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1397 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

2. Звіт депутатських комісій про проведену роботу за 2018 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Звіт Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань законності та державної регуляторної політики про проведену 

роботу за 2018 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

/Звіт додається. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1398 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 3. Звіт Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань бюджету та управління комунальною власністю про проведену 

роботу за 2018 рік. 



ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

/ Звіт додається. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1399 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

СЛУХАЛИ: 4. Дериглазов М.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань соціально – економічного розвитку попросив 

перенести завіт комісії про проведену роботу за 2018 рік на чергову сесію у 

січні місяці 2019 р. в зв’язку з його хворобою та неможливістю своєчасно 

підготувати звіт. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В. - голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань бюджету та управління комунальною власністю 

Вважає що часу підготувати звіт було достатньо,  не треба  затягувати до 

останнього. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова  

Поставив пропозицію Дериглазова М.В. на голосування. 

Голосували: 

За : всього -  11;  (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва 

І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  

Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., Боскіна 

С.В. Неметула Е.М.) 

Проти : всього -  1 (Остапчук Л.В.) 

Утрималось:всього – 0 

Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання та участі в 

голосуванні не приймав. 

Більшістю голосів звіт Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань соціально – економічного розвитку про проведену роботу за 2018 рік 

перенесено  на чергову сесію у січні місяці 2019 р . 

 

СЛУХАЛИ: 5. Звіт  Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища про проведену роботу за 2018 рік. 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

/ Звіт додається 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1400 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд заяви./ АТ « Херсонобленерго» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено та 

надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : відмовити у 

задоволенні заяви згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ :  

Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань законності та державної регуляторної політики. 

Зауважив , що  опора від якої планується підключення магазину є 

складовою частиною ЛЕП -  10 кВ , під цією лінією земельна ділянка не 

відведена та потребує впорядкування земельних відносин, тому відведення 

земельної ділянки під одну опору є недоцільним. Запропонував 

рекомендувати АТ « Херсонобленерго» повторно звернутись до сільської 

ради з клопотанням для оформлення земельної ділянки під всією опорою , в 

зв’язку з чим  внести відповідні зміни до проекту. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Поставив пропозицію Бекірова  Р.Д. на голосування. 

Голосували: 

За : всього -  12;  (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва 

І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов 

М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., 

Боскіна С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання та участі в 

голосуванні не приймав 

Поправку прийнято. 



Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1401 / зі змінами / додається. Результати 

поіменного голосування додаються 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки для ведення 

особистого господарства. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…), учасника АТО  та надані 

документи, підготовлено  на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії 

: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1402 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго» , проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, підготовлено проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1403 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної 

лінії АТ « Хероснобленерго». 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1404 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви./ АТ « Херсонобленерго» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено та 

надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : відмовити у 

задоволенні заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1405 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної 

лінії АТ « Хероснобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1406 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 



 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної 

лінії АТ « Хероснобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1407 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та надані 

документи , підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект за умови дотримання технології 

прокладання кабелю глибиною не менш одного метру/ по запланованій 

стороні прокладання кабелю проходить центральний водопровід с. 

Щасливцеве, вул.. Миру,77. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова  

Поставив проект рішення наданий комісією на голосування. 

Голосували: 

За : всього -  4;  (депутати – Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., 

Челєбієва З.М,.) 

Проти : всього - 2 ( депутати Остапчук Л.В., Степанян Л.Ю) 

Утрималось:всього – 6 ( сільський голова – Плохушко В.О.; депутати - 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Сенченко І.Ю., Лук’янов А.,О., Боскіна 

С.В 

Депутат Неметула Е.М. запізнився на початок засідання та участі в 

голосуванні не приймав. 



Рішення не прийнято.  

Повторно винести проект рішення на розгляд чергової сесії в січні місяці 

2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва повітряної 

лінії АТ « Хероснобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1408 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…) та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. пропозиція комісії: відмовити 

в задоволенні заяви  громадянину згідно наданого проекту. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1409 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін  в адресу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…)  та надані 

документи. Підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1410 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора КП « МАКС – ІНВЕСТ»та надані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення.  Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1411 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора КП « МАКС – ІНВЕСТ»та надані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення.  Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1412 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про передачу земельної ділянки в оренду.  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго», підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1413 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 20.Про узгодження поділу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…) , план поділу 

земельної ділянки, додані документи, підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву громадянина згідно проекту 

рішення.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1414 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

та передачі безоплатно у власність земельних ділянок. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи , підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви 

громадян згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1415 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи , підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви 

громадян згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1416 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки шляхом викупу. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…) та додані документи. 

Підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяву згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1417 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяв. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи, підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні 

заяв згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1418 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 25 ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії 

Щасливцевської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву (…)  та надані документи, підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні 

заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1419 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про  розгляд заяви   

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…) та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити 

в задоволенні заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1420 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про впорядкування адреси земельній ділянці. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України (…) та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії:задовольнити заяву  згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1421 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяву громадянки України (…) та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяву  згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1422 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 29. Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією на виконання власного  рішення 71 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання №1131 від 27.07.2017 р. "Про формування 

переліку земельних ділянок які (або права на які) можуть бути реалізовані на 

земельних торгах", розглянуто заяви громадян України (…),(…) та (…)щодо 

наміру отримання у користування (оренду) земельної ділянки комунальної 

власності, та з метою організації та проведення земельних торгів у формі 

аукціону, враховуючи згоду ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОКІЛ!" на 

визначення його виконавцем земельних торгів надану листом і факт 

відповідності намірів заявника Генеральному плану забудови села 

Щасливцеве Генічеського району Херсонської області поєднаного з планами 

зонування території та  розвитком рекреаційної зони, підготовлено  на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити проект, 

задовольнити заяви громадян.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань законності та державної регуляторної політики. 

Зробив  заяву щодо конфлікту інтересів та про те , що участі в голосуванні не 

прийматиме. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1423 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду.  



 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву гр. України (…)договори купівлі — продажу 

на будівлі тимчасового проживання, Витяги з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, враховуючи 

генеральний план села Генічеська Гірка Генічеського р-ну Херсонської 

області з планами зонування території з розвитком рекреаційної зони, змінені 

та встановлені межі адміністративно-територіальної одиниці села Генічеська 

Гірка, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1424 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви . 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву АТ « Херсонобленерго» , підготовлено та 

надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1425 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Набережна,25 в с. Щасливцеве та її продаж. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПП « ВКФ « ЧАЙКА-2- АЗОВ» , на 

виконання власного рішення 79 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання № 11327 від 12.11.2018р. підготовлено та надано на розгляд сесії 



проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1426 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про впорядкування та присвоєння адрес об’єктам 

нерухомого майна в зв’язку з їх поділом між співвласником по вул.. 

Набережна, в с. Генічеська Гірка . 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто спільну заяву фізичних осіб громадян (…)та (…)та 

надані документи , підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1427 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про впорядкування адрес земельних ділянок та внесення 

змін до їх договорів оренди. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ТОВ « ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО 

СУПУТНИК» та надані документи, підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно наданого 

проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1428 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 



 

СЛУХАЛИ: 35. Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання директора ПП « АП « Укртранс» та 

надані документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: задовольнити клопотання згідно наданого проекту. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1429 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про реалізацію адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт, суспільно корисних робіт та покарань у виді 

громадських робіт. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією , з метою реалізації адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт, суспільно корисних робіт та покарань у виді громадських 

робіт, враховуючи запити Генічеського районного відділу філії державної 

установи « Центр пробації» в Херсонській області Міністерства юстиції 

України, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало.  

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1430 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

СЛУХАЛИ: 37. Про виділення коштів та затвердження Порядку. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 



Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1431 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 83 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто. 

83 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 

 

 

 


