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1 сесія Щасливцевської сільської ради 6 скликання 

Генічеського району Херсонської області 
 

Протокол № 1 

сесії новообраної сільської ради 

 

11.11.2015 р. 

с.Щасливцеве 

 

Присутні: Члени Щасливцевської ТВК          Сажнєва Н.А. – голова ТВК 

                                                                            Рубцова О.І. – секретар ТВК 

                  Новообрані депутати :                    14 чоловік. 

                  Новообраний сільський голова      Плохушко В.О. 

Головою ТВК Сажнєвою Н.А. було оголошено список новообраних депутатів 

сільської ради. 

(список додається) 

Новообраний сільський голова – Плохушко В.О. 

Сажнєва Н.А. – голова Щасливцевської ТВК  

- Є пропозиція затвердити до розгляду спочатку лише перше і друге питання 

порядку денного. Інші питання порядку денного сесії пропонуватиме вже 

новообраний голова. 

- Є пропозиція проголосувати  

 Порядок денний. 

1. Про підсумки виборів депутатів Щасливцевської сільської ради  та 

сільського голови. 

2. Про визнання повноважень депутатів сільської ради та сільського голови. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 

 

Слухали: Про підсумки виборів депутатів Щасливцевської сільської ради 

та сільського голови – голову Щасливцевської ТВК Сажнєву Н.А. 

Дозвольте ознайомити присутніх із підсумками виборів, визнанням 

повноважень (реєстрацією) обраних депутатів ради та голови. 

За підсумками результатів виборів (протокол № 11 «Про підсумки 

голосування» , відповідно до частин 4,5 ст. 76 Закону України «Про вибори 

депутатів ВР АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 

жовтня 2015 року», на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про 

результати голосування на виборчих дільницях одномандатного виборчого 

округу 



1. Вважати такими що набули повноваження депутатів Щасливцевської 

сільської ради Генічеського району Херсонської області, 7-го скликання, 

наступних громадян України: 

Бекіров Руслан Деляверович (1 одномандатний виборчий округ); 

Білозерцева Юлія Евгенівна (2 одномандатний виборчий округ); 

Челебієва Зарема Мухтарівна (3 одномандатний виборчий округ); 

Боскіна Світлана Вікторовна (4 одномандатний виборчий округ); 

Пуляєва Ірина Володимирівна (5 одномандатний виборчий округ); 

Неметула Єдем Меметович (6 одномандатний виборчий округ); 

Лукянов Андрій Олександрович (7 одномандатний виборчий округ); 

Степанян Людмила Юріївна (8 одномандатний виборчий округ); 

Зевадінов Марат Ельвірович (9 одномандатний виборчий округ); 

Дериглазов Микола Васильович (10 одномандатний виборчий округ); 

Коновалов Олексій Борисович (11 одномандатний виборчий округ); 

Кобець Микола Миколайович (12 одномандатний виборчий округ); 

Сенченко Ірина Юріївна (13 одномандатний виборчий округ); 

Остапчук Людмила Василівна (14 одномандатний виборчий округ). 

2. Вважати повноважною Щасливцевську сільську раду сьомого скликання. 

3. Вважати такою,  що припинила повноваження Щасливцевську сільську раду 

Генічеського району Херсонської області, шостого скликання у складі 

дев’ятнадцяти депутатів. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 
(Проект рішення  ради роздано в матеріалах сесії). 

  Голова ТВК представила депутатів нового скликання  

Ознайомила з повноваженнями сільських рад, згідно Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні.» 

 

Представила новообраного сільського голову, його повноваження згідно ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова, який склав і підписав Присягу згідно ст.11 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування.» 

 

Сажнєва Н.А. – голова ТВК. 

1. Вважати громадянина України Плохушко Віктора Олександровича, 

сільським головою Щасливцевської сільської ради сьомого скликання 

Генічеського району Херсонської області. 

2. Прийняти присягу посадової особи місцевого самоврядування, складену 

громадянином України Плохушко Віктором Олександровичем на посаді 

сільського голови Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області, 7-го скликання. 

3. Встановити, що сільський голова Плохушко Віктор Олександрович 

входить до складу виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради 

Генічеського району Херсонської області як його голова. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 
(Проект рішення  ради роздано в матеріалах сесії). 



Сажнєва Н.А. – голова ТВК. 

 Про визнання повноважень депутатів та голови Щасливцевської сільської ради 

та на підставі вищевказаного протоколу Щасливцевської ТВК депутати та 

голова Щасливцевської сільської ради 7 скликання приступають до роботи 

11.11.2015 року. 

Є пропозиція інформацію з цього питання взяти до уваги. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 

 

Для подальшого ведення 1 сесії новообраної ради 7 скликання запрошується 

сільський голова Плохушко В.О. 

 

І засідання сесії новообраної Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

 

11.11.2015 року. 

с. Щасливцеве 

 

Всього обрано : 14 депутатів 

Присутні на сесії: 14 чол. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Шановні депутати! Є пропозиція : затвердити порядок денний 1 сесії 

новообраної ради. 

Порядок денний: 

3.Про обрання постійних комісій Щасливцевської сільської ради , їх 

персональний склад. 

4.Про обрання секретаря Щасливцевської сільської ради. 

5.Про утворення виконавчого комітету , його кількісний та персональний 

склад. 

 

Неметула Є.М.- депутат округу № 6 сільської ради. 

Прошу внести до  порядку денного питання про реєстрацію утвореної 

депутатської групи  « За єдність громади» 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозиція депутата Неметули Є.М. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 

  

Затверджений порядок денний: 

3.Про обрання постійних комісій Щасливцевської сільської ради , їх 

персональний склад. 

4. Про обрання секретаря Щасливцевської сільської ради. 

5. Про утворення виконавчого комітету , його кількісний та персональний 

склад. 

6. Про реєстрацію утвореної депутатської групи  « За єдність громади» 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Приступаємо до розгляду внесених питань. 

 



3.Про обрання постійних комісій Щасливцевської сільської ради , їх 

персональний склад. 

На розгляд сесії надано проект рішення. Які будуть зауваження , пропозиції 

щодо наданого проекту рішення? 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши пропозицію сільського голови щодо обрання постійних 

комісій Щасливцевської сільської ради сьомого скликання, сесія 

Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Обрати постійні комісії Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області: 

1.1. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань 

законності та державної регуляторної політики, у складі: 

 

 голова комісії - Бекіров Руслан Деляверович; 

члени комісії -  Неметула Єдем Меметович, 

                            Боскіна Світлана Вікторовна. 

 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

- у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- щодо відзначення державними нагородами України; 

- здійснення державної регуляторної політики; 

- регламенту та депутатської етики. 

 

1.2. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань 

бюджету та управління комунальною власністю, у складі: 

 

 голова комісії - Остапчук Людмила Василівна; 

члени  комісії - Сенченко Ірина Юріївна, 

 Коновалов Олексій Борисович. 

 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- в галузі бюджету, фінансів і цін; 

- щодо управління комунальною власністю; 

- в галузі житлово-комунального господарства; 

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

 

1.3. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 

у складі: 

 

голова комісії - Білозерцева Юлія Евгенівна; 

 члени комісії - Лукянов Андрій Олександрович,  

Кобець Микола Миколайович. 

 



До відання цієї комісії віднести питання: 

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; 

- щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. 

 

1.4. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, у складі: 

- голова комісії – Дериглазов Микола Васильович; 

- члени комісії -  Челебієва Зарема Мухтарівна,  

Степанян Людмила Юріївна,  

Зевадінов Марат Ельвірович. 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; 

-в галузі підприємницької діяльності, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; 

- у галузі будівництва та благоустрою; 

- у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; 

- в галузі оборонної роботи; 

- у сфері соціального захисту населення. 

 

2. Головам постійних комісій Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області, зазначених у п.1 цього рішення, організувати 

роботу цих комісій відповідно до вимог діючого законодавства. 

Голосування:  «за» - одноголосно . 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Розглядається питання:  

4. Про обрання секретаря Щасливцевської сільської  ради. 
Відповідно до статей 26,50 і 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» секретар ради в межах строку повноважень ради 

обирається шляхом таємного голосування. 

Частиною першою статті 50 цього Закону передбачено, що кандидатуру для 

обрання секретаря ради вносить голова  

Вношу на   розгляд сесії кандидатуру Пуляєвої Ірини Володимирівни 

на посаду секретаря ради, депутата від виборчого округу  № 5. 

Питань та зауважень від депутатів щодо наданої кандидатури не поступало. 

Є пропозиція затвердити такий регламент з обрання секретаря ради: 

– обрати лічильну комісію ради; 

– затвердити текст виборчого бюлетеня. 

Голосували: за - одноголосно 

Для підрахунку голосів щодо обрання секретаря ради нам треба обрати 

лічильну комісію. 

Пропозиція: у кількості 2 осіб. 

Голосували: за - одноголосно. 

 Пропоную до складу лічильної комісії обрати : 

Депутата  Остапчук Л.В , Неметула Є.М.  



Голосували: за - одноголосно. 

 

       Прошу членів лічильної комісії зібратись у кабінеті секретаря для 

проведення організаційного засідання.  

Перерва. 

Слово для інформації надається голові лічильної комісії ради, депутатові  

Остапчук Л.В. 

Пропозиція: протокол № 1 засідання лічильної комісії взяти до уваги. 

Голосували: «за» - одноголосно . 

Є пропозиція внести до бюлетеня для таємного голосування кандидатуру на 

посаду секретаря ради: депутата від виборчого округу № 5  Пуляєву Ірину 

Володимиріну. 

Голосували: за - одноголосно 

 Треба затвердити текст бюлетеня по виборах секретаря ради. У бюлетень 

занести такі дані: 

Прізвище, власне ім’я, по батькові, депутат від якого виборчого округу. 

При голосуванні «за»: ставиться знак (+) або інша позначка в квадраті 

бюлетеня напроти кандидата на посаду секретаря ради.  

Недійсний бюлетень: незаповнений, коли є більше як один знак (+) або інших 

позначок. 

Голосуємо за взірець бюлетеня (за взірець бюлетеня): за - одноголосно 

Оголошується перерва для виготовлення бюлетенів для таємного голосування 

з виборів секретаря ради.  

Після перерви. Лічильна комісія видає бюлетені. 

Доводить до відома депутатів порядок голосування. Проводиться голосування. 

Після таємного голосування.: 

Перерва 

Плохушко В.О. – сільський голова 

Слово для повідомлення про результати таємного голосування з виборів 

секретаря ради надається голові лічильної комісії ради, депутатові Остапчук 

Л.В. 

Після виступу. 

Хто за те, щоб протокол № 2 засідання лічильної комісії про результати 

таємного голосування з виборів секретаря ради затвердити, прошу 

проголосувати: 

«За»  - одноголосно 

Секретарем ради обрано депутата від виборчого округу № 5 Пуляєву Ірину 

Володимирівну. 

Проект рішення з цього питання додається. 

 

На підставі пропозиції сільського голови, керуючись п.4 ст.26, ст.ст. 50 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Щасливцевської 

сільської ради  

ВИРІШИЛА: 



 

1. Обрати секретарем Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області Пуляєву Ірину Володимирівну. 

2. Встановити що, секретар Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області входить до складу виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області. 

3. Доручити секретарю ради Пуляєвій І.В. виконувати обов’язки  секретаря 

виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради до призначення 

заступника сільського голови з дії виконавчого комітету 

Голосували: «за» - одноголосно . 

Рішення № 4 додається. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Розглядається питання:  

5. Про утворення виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради , 

його кількісний та персональний склад 

Проект рішення з цього питання роздано депутатам.  Які будуть пропозиції, 

зауваження?. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дериглазов М.В. – депутат округу № 10. 

Пропоную до складу виконавчого комітету включити кандидатуру Клименко 

П.І., як активіста , людину небайдужу до проблем громади. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Для того щоб запропонувати кандидатуру до складу виконавчого комітету 

треба знати думку людини та її згоду. Запропонована вами кандидатура дала на 

це згоду? 

Дериглазов М.В. – депутат округу № 10. 

Ні , я особисто з Клименко П.І.  не розмовляв. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную проголосувати за склад виконавчого комітету списком . 

Голосували: «за» - одноголосно . 

Розглянувши пропозицію сільського голови щодо утворення виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради сьомого скликання, його кількісний і 

персональний склад, сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити, на строк власних повноважень, виконавчий комітет 

Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області у 

кількості 13 чоловік. 

2.Затвердити персональний склад виконавчого комітету Щасливцевської 

сільської ради Генічеського району Херсонської області згідно додатку №1 до 

цього рішення. 

 
                              Додаток № 1 

до рішення 1 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання 

№ 5 від 11.11.2015 



 

Персональний склад виконавчого комітету : 

1. Плохушко В.О. 

2. Пуляєва     І.В 

3. Косова Л.О.. 

4.Остапчук М.П . 

5.Саютін В.І.  

6.Чебоненко А.І 

7.Сейт’яг’яєва Л.А. 

8.Пономарьова І.А. 

9.Коваль В.О. 

10.Овчарова Ю.О 

11.Ізмайлова С.І. 

12.Бекіров Д.С. 

13 Спічак  В.М. 

Голосували: «за» - одноголосно . 

Рішення № 5 додається. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Розглядається питання:  

6. Про реєстрацію депутатської группи « За єдність громади» 

На розгляд сесії надано подання депутата Щасливцевської сільської ради 7 

скликання Неметули Є.М. від 11.11.2015 року « про утворення депутатської 

групи « За єдність громади» ( Зачитав, додається.) 

Які будуть питання, пропозиції? 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В – депутат округу № 14. 

В мене запитання до очільника  групи. Що означає у вашому поданні фраза 

«єдність територій  округів»? 

Неметула Є.М. – очільник групи. 

Вирішення спільних проблем на округах.  

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Відповідно до ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» розглянуто подання депутата Щасливцевської сільської ради 7 

скликання Неметули Є.М. від 11.11.2015 року « про утворення депутатської 

групи « За єдність громади» , керуючись ст..26, п.15 ст.46 Закону України « 

Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.. ст. 25,26  Закону України « Про 

статус депутатів місцевих рад» , ст.. 10 Регламенту роботи Щасливцевської 

сільської ради 6- го скликання, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Зареєструвати депутатську групу « За єдність громади» в кількості 3 

депутатів Щасливцевської сільської ради 7 –го скликання  (очолює групу – 

Неметула Е.М.). 

Голосували: «за» – 12 

                       «утрималось» - 3 

                       «проти»- 0 

 



Питання порядку денного 1 – ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто.  

1 сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                            В.О. Плохушко. 

Секретар сесії – секретар ради                                              І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


