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5сесія  

              Щасливцевська сільська рада 6 скликання від  24.12.2015 
     

№рішен

ня  

Дата 

прийняття 

        Назва рішення  Строк дії                Внесенн

я 

змін 

Скасув. 

 Відміна 

№ 53 24.12.2015 Про укладання договору про передачу 

коштів субвенції. 

До 31 грудня  

2016 р. 

  

№ 54 -/- Про внесення змін до рішення 68 сесії 

6 скликання від 28 січня 2015 року № 

1118 « Про сільський бюджет на 2015 

рік» 

До 31 грудня  

2016 р. 

№ 1118 

від 

28.01.15 

 

№ 55 -/- Про затвердження штатного розпису 

апарату Щасливцевської сільської 

ради та її виконавчого комітету. 

Безстроково   

№ 56 -/- Про затвердження Програми 

соціально – економічного та 

культурного розвитку населених 

пунктів Щасливцевської сільської 

ради на 2016 рік. 

До 31 грудня 

2016 року 

  

№ 57 -/- Про сільський бюджет на 2016 рік. До 31 грудня  

2015 року 

  

№ 58 -/- Про преміювання та надання 

матеріальної допомоги 

безстроково   

№ 59 -/- Про внесення змін до персонального 

та кількісного складу виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської 

ради. 

Безстроково   

№ 60 -/- Про затвердження Плану роботи 

Щасливцевської сільської ради 

До 31.12.2015р.   

№ 61 -/- Про внесення змін до персонального 

та кількісного складу постійних 

комісій Щасливцевської сільської 

ради 

безстроково   

№ 62 -/- Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної 

ділянки. 

Безстроково   

№ 63 -/- Про внесення змін до раніше 

прийнятих рішень 

безстроково п.15  

№ 1282 

від 

07.09.15 

п.16 р 

№ 1301 

від 

05.10.15 

п..65 

 № 555 

від 

29.12.12 

№ 840 

 



від 

11.02.14 

п.273  

№ 857 

від 

28.02.14 

п.103 № 

1327 від 

21.10.15 

п.15  № 

45 від 

08.12.15 

п.11 № 

45 від 

08.12.15 

п.18  № 

1301 від 

05.10.15 

№ 64 -/- Про скасування рішення сесії  безстроково  п.1 № 

1328 від 

21.10.15 

№ 41від 

08.12.15 

№ 65 -/- Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування 

земельної ділянки під розміщення 

існуючого приміщення бані. 

Безстроково   

№ 66 -/- Про передачу земельної ділянки в 

оренду/ (…) 

Безстроково   

№ 67 -/- Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної 

ділянки 

Безстроково   

№ 68 -/- Про внесення змін до рішення 3 сесії7 

скликаня № 33 від 08.12.2015р.«Про 

припинення права постійного 

користування земельними ділянками 

та переведення земельних угідь» 

Безстроково № 33 

від 

08.12.15 

 

№ 69 -/- Про наданння дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у 

власність шляхом викупу./(…), (…). 

Безстроково   

№ 70 -/- Про наданння дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Безстроково   

№ 71 -/- Про внесення змін до рішення 

сільської ради в зв’язку з технічною 

помилкою. 

Безстроково №14, 

15 від 

25.11.20

 



15 р 

№ 72 -/- Про затвердження Детальних планів 

частини вул. Корабельна в межах села 

Генічеська Гірка та частини вулиці 

Морська в с Щасливцеве 

Щасливцевської сільської ради 

Генічеського району Херсонської 

області. 

Безстроково   

№ 73 -/- Про передачу земельних ділянок 

безкоштовно  у власність  та постійне 

користування./(…), « Бірлік» 

 

Безстроково   

 

 

 

Секретар  ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 
VСЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ  № 5 

 

24.12. 2015р 

с. Щасливцеві 

 

9.00 год. 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 13 чол. 

Пуляєва І.В, Сенченко І.Ю., Дериглазов М.В., 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., 

Коновалов О., Лук’янов А.,Челєбієва З.М, Зевадінов 

М,Е. Степанян Л.Ю,  Білозерцева Ю.Є , Неметула 

Е.М. 

 Та сільський голова – Плохушко В.О. 

 

Відсутні з поважних причин: депутат Боскіна С.В 

  

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

Присутні: члени територіальної громади 

Щасливцевської сільської ради. 

  

 



Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 5 –ї сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

/Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

Нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції щодо  

персонального складу комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бекіров Р.Д – депутат округу №1. 

 

Пропоную обрати на 5 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально: Остапчук Л.В., Коновалов О. Б. 

 

Сільський голова Плохушко В.О 

Чи є у депутатів інші пропозиції, зауваження? 

Інших пропозицій не поступало. 

 

Сільський голова Плохушко В.О 

- Ставлю на голосування пропозицію депутата Бекірова, а саме: обрати 

лічильну комісію на 5 сесію  в кількості 2 осіб. 

Голосували: « за» - одноголосно 

- Персональний склад: Остапчук Л.В., Коновалов О. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Бюджетні питання. 

2.Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку населених пунктів Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

3.Про сільський бюджет на 2016 рік. 

4.Про затвердження Плану роботи Щасливцевської сільської ради на 2016 

рік. 

5.Про внесення змін до персонального та кількісного складу виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради. 

6.Про внесення змін до персонального складу постійних комісій 

Щасливцевської сільської ради. 

7.Про внесення змін до регламенту Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

8.Земельні питання. 

9. Різне. 



Доповнення до порядку денного: Про затвердження штатного розпису 

апарату Щасливцевської сільської ради та її виконавчого комітету. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

Затверджений порядок денний: 

1.Бюджетні питання. 

2.Про затвердження штатного розпису апарату Щасливцевської сільської 

ради та її виконавчого комітету. 

3.Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку населених пунктів Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

4.Про сільський бюджет на 2016 рік. 

5.Про затвердження Плану роботи Щасливцевської сільської ради на 2016 

рік. 

6.Про внесення змін до персонального та кількісного складу виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради. 

7.Про внесення змін до персонального складу постійних комісій 

Щасливцевської сільської ради. 

8.Про внесення змін до регламенту Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

9.Земельні питання. 

10.Різне. 

 

Бюджетні питання. 

СЛУХАЛИ:1. Про укладання договору про передачу коштів субвенції. 

 

ДОПОВІДАЧ:Остапчук Л.В. – голова комісіцї з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення щодо 

укладання договору про передачу коштів субвенції у 2016 році на утримання 

дитячих садків, будинку культури, клубу, бібліотеки . Пропозиція комісії : 

затвердити проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради: 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити голові Щасливцевської сільської ради Плохушко Віктору 

Олександровичу укласти договір з головою Генічеської районної ради ,  про 

виділення та використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції 

з районного бюджету до сільського бюджету по утриманню дитячих садків, 

будинку культури, клубу, бібліотекі,  які фінансуються та розміщенні на 

територіїї Щасливцевської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету, управління комунальною власністю. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 53 додається  



 

СЛУХАЛИ:2.Про внесення змін до рішення 68 сесії 6 скликання від 28 

січня 2015 року № 1118 « Про сільський бюджет на 2015 рік» 

 

ДОПОВІДАЧ:Остапчук Л.В. – голова комісіцї з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція коміцсії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

- Внести зміни до рішення 68 сесії 6 скликанння від 28 січня 2015 року № 

1118 « Про сільський бюджет на 2015 рік» , а саме: 

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за ККД 

18010400» Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості» на суму 23600 гривень. 

2.Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету: 

100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім 

комунальних) - + 2800 грн.- грейдування доріг. 

110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

по КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - + 20800 

на суму 23600 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

3.Головному бухгалтеру сільської ради Слойковій Н.М. внести відповідні 

зміни до бюджетних призначень сільського бюджету на 2015 рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету та управління комунальною власністю.  

Голосували : « за» - одноголосно 
/рішення № 54 додається  

 

СЛУХАЛИ:3. Про затвердження штатного розпису апарату 

Щасливцевської сільської ради та її виконавчого комітету. 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

З метою забезпечення виконання функцій органу місцевого самоврядування, 

на розгляд сесії підготовлено та надано проект рішення. Пропозиція : 

затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 
 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити штатний розпис Щасливцевської сільської ради та її 

виконавчого комітету у кількості 12 штатних одиниць (додаток №1). 



2. Утворити  відділ Містобудування та архітектури у складі виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради. 

3. Затвердити положення про відділ Містобудування та архітектури у 

складі виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради  (згідно з 

додатком). 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 55 додається  

 

СЛУХАЛИ:4. Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку населених пунктів Щасливцевської сільської 

ради на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

Виконавчим комітетом підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

Програми. Програма була розглянута в депутатських комісіях .Прошу 

висказати свої зауваження та пропозиції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В.- голова комісії з питань бюджету, управління комунальною 

власністю. 

Пропоную в розділ « Благоустрій сіл»  п.1 додати слова « Замовити проект  

реконструкції мережі водопостачання в с. Приозерне.» 

 

Плохушко В.О.- сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Остапчук Л.В. 

Голосували : « за» - одноголосно 
Поправку прийнято. 

 

Бекіров Р.Д – голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

Комісія пропонує виключити п. 10 в томуж розділі. Вважаємо що дане 

питання на теперішній час є неактуальним. 

 

Плохушко В.О.- сільський голова. 

Ставлю на голосування проект рішення пиідготовлений виконавчим 

комітетом. 

Голосували : « за» - 6 

                          «проти» - 4 

                          «утрималось»- 4 
Не прийнято. 

П. 10 виключити з проекту рішення. 

 

Дериглазов М.В. – голова комісії з питань соціально – економічного 

розвитку. 

Пропоную до п. 4 в розділі « Благоустрій сіл» включити реконструкцію даху 

в сільському клубі с. Генічеська Гірка та облаштування прилеглої території. 



 

Коновалов О.Б.- депутат округу № 11. 

А що сталось з дахом в клубі? Мені здається його не так давно ремонтували. 

 

Дериглазов М.В. 

Вважаю , що можна шляхом зміни конфігурації даху , добудувати піветажа , 

скажімо, для костюмерної. Зміниться і зовнішній вигляд будівлі, ато вона 

мало чим нагадує заклад культури. 

 

Коновалов О.Б. 

В нас ,  що мало об’єктів куди дійсно потрібно вкласти кошти? Пропоную 

окремо розглянути питання щодо реконструкції даху та облаштування 

прилеглої території. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Дериглазова М.В.  щодо 

внесення поправки до п.4. розділу « Благоустрій сіл» , а саме «реконструкції 

даху в клубі с. Генічеська Гірка.» 

Голосували : « за» - 2 

                          «проти» - 4 

                          «утрималось»- 4 

Поправка не прийнята. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Дериглазова М.В. щодо 

внесення поправки до п.4. розділу « Благоустрій сіл» , а саме « облаштування 

прилеглої території  клубу с. Генічеська Гірка» 

Голосували : « за» - одноголосно. 

Поправка прийнята. 

 

Дериглазов М.В.  

Пропоную в п.5. того ж розділу додати слова « Здійснити роботи по 

виявленню безхозяйного майна на території сільської ради» 

 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Дериглазова М.В. 

Голосували : « за» - одноголосно. 

Поправка прийнята. 

 

Дериглазов М.В.  

Пропоную п.5. того ж розділу додати слова « Сприяти утворенню ОСББ в с. 

Приозерне.» 

 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Дериглазова М.В. 



Голосували : « за» - одноголосно. 

Поправка прийнята. 

 

Лук’янов А.О.- депутат округу № 7. 

Пропоную в п. 7 залишити тільки назви населених пунктів виключивши 

назви вулиць. 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата  Лук’янова А.О . 

Голосували : « за» - 10 

                     «проти» - 2 

                          «утрималось»- 2 

 

Дериглазов М.В. 

В нас є проблема з безпритульними громадянами, які не мають можливості 

отримати документи, відповідно і працевлаштуватись. Треба передбачити в 

Програмі заходи та кошти для захисту цієї категорії громадян. 

 

Бекіров Р,Д.- – голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

 В м. Каховка є центр для безпритульних громадян , які можуть там бути 

зареєстровані і відповідно отримати документи. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную:  доручити комісії з питань соціально – економічного розвитку 

вивчити питання щодо захисту та підтримки безпритульних громадян. 

Можливо підготувати відповідну Програму. 

Голосували : « за» - 11 

                     «проти» - 1 

                          «утрималось»- 2 

 

Протокольне доручення 5 сесії Щасливцевської сільської ради. 

Доручити постійній комісії з питань соціально – економічного розвитку 

вивчити питання щодо захисту та підтримки безпритульних громадян. Свої 

пропозиції надати для розгляду на  чергову сесію в січні. 

 

Дериглазов М.В. – голова комісії з питань соціально – економічного 

розвитку. 

Пропоную внести до Програми пункт про проведення конкурсу на розробку 

гербу та прапору сільської ради . 

 

Плохушко В.О – сільський голова. 

Не бачу зараз сенсу проводити такі конкурси в зв’язку з добровільним 

об’єднанням територіальних громад, але пропозиція поступила , ставлю її на 

голосування. 

Голосували : « за» - 6 

                     «проти» - 1 



                          «утрималось»- 6 

Депутат Сенченко І.Ю участі в голосуванні не приймала.  

Поправка не прийнята. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши та обговоривши проект Програми соціально-економічного 

і культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 рік, 

враховуючи пропозиції  депутатів сільської ради,  сесія Щасливцевської 

сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного  розвитку 

Щасливцевської сільської ради на 2016 рік ( Додається) 

Голосували : « за» - одноголосно. 
/рішення № 56 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про сільський бюджет на 2016 рік. 

ДОПОВІДАЧ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Співдоповідач: 

Слойкова Н.М. – головний бухгалтер. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

На розгляд сесії надано проект рішення « Про сільський бюджет на 2016 

рік.», який пройшов обговорення в постійних депутатських комісіях. 

Пропозиція : затвердити наданий проект. Які будуть питання , зауваження? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Бекіров Р.Д.- голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

Чи передбачено бюджетом кошти на оформлення громадських проходів до 

моря? 

Слойкова Н.М. – головний бухгалтер. 

 Так, передбачено. 

 

Дериглазов М.В. - . – голова комісії з питань соціально – економічного 

розвитку. 

По аппарату управління по  коду 2210  « Предмети , матеріали, інвентар» , на 

що заплановано кошти. 

Слойкова Н.М. – головний бухгалтер. 

Це кошти на програмне забезпечення комп’ютарів, бензин , канцелярію. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2016 рік: 

- доходи сільського бюджету у сумі 6802380 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету6603000  гривень, доходи спеціального 

фонду сільського бюджету – 199380  гривень згідно з додатком № 1 до цього 

рішення; 

- видатки сільського бюджету у сумі 6802380- гривень, в тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету – 3956570 гривень, видатки 

спеціального фонду сільського  бюджету – 2845810 гривень згідно з 

додатком №3 до цього рішення; 

- профіцит сільського бюджету  у сумі 2646430 тис. грн., в тому числі 

загального фонду сільського бюджету 2646430 тис. грн. згідно з додатком 

№2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2646430 тис. грн. 

згідно з додатком №2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів у сумі 6802380 гривень, у тому числі по 

загальному фонду – 3956570 гривень та спеціальному фонду –                

2845810 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського 

бюджету у сумі 100000 гривень.  

4.Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до 

цього рішення. 

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: 

 - оплата праці працівників бюджетних установ; 

 - нарахування на заробітну плату; 

 - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

 - забезпечення продуктами харчування; 

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

 - поточні трансферти населенню. 

6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2646430 гривень, згідно 

з додатком № 5 до цього рішення. 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

Виконкому Щасливцевської сільської ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням 



захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому 

порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань. 

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік: 

до доходів належать надходження, визначені частиною першою статті   

69 Бюджетного кодексу України;  

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету; 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України. 

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною 

другою статті 69-1 Бюджетного кодексу України. 

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені 

частиною другою статті 69-1 Бюджетного кодексу України. 

12. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

13. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти 

договір з головою Генічеської  районної ради про отримання та використання 

за цільовим призначенням коштів іншої субвенції з сільського бюджету 

районному бюджету Генічеського районуна утримання установ дошкільної 

освіти, палаців і будинків культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та 

розміщені на території Щасливцевської сільської ради. 

14. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти 

договір з головою  Генічеської районної ради про виділення та використання 

за цільовим призначенням коштів іншої субвенції з районного бюджету до 

сільського  бюджетуна утримання установ дошкільної освіти, палаців і 

будинків культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на 

території Щасливцевської сільської ради. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 57 додається  

 

СЛУХАЛИ: 6.Про преміювання та надання матеріальної допомоги. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


ДОПОВІДАЧ:Остапчук Л.В. – голова комісіцї з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція коміцсії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дозволити сільському голові Плохушко В.О.   отримати премію в розмірі 

100% від посадового окладу у січні, лютому, березні місяцях 2016 року. 

2.Дозволити отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально –

побутових питань у 2016 році сільському голові Плохушко В.О. в розмірі 

середньомісячної заробітної плати . 

3.Дозволити отримати матеріальну допомогу до щорічної відпуски  на 

оздоровлення у 2016 році сільському голові Плохушко В. О.. в розмірі 

середньомісячної заробітної плати . 

Голосували : « за» - 12 

                     «проти» - 0 

                          «утрималось»- 2 ( Плохушко В.О, Дериглазов М.В) 
/рішення № 58 додається  

 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до персонального та кількісного складу 

виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ:Бекіров Р. Д.- – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

Комісією розглянуто пропозиції сільського голови , клопотання Ради 

представників кримських татар при голові Генічеської РДА та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : затвердити проект 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

 Сесія Щасливцевської сільської ради: 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до персонального та кількісного складу виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради , а саме: ввести до складу виконавчого 

комітету  

- Ізмайлова Артура Антейовича – члена Щасливцівського сільського 

меджлісу кримських татар;  

- Кулівця Сергія Григоровича – директора ДП ОК « Меліоратор»; 

- Дегтярьова Валентина Леонідовича – директора пансіонату « Азов». 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 59 додається  

 



СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Плану роботи Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання на 2016 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В.- секретар ради. 

На розгляд сесії надано проект рішення. План роботи обговорено в постійних 

депутатських комісіях. Всі  зауваження враховані. Пропозиція : затвердити 

проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради :  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План роботи Щасливцевської сільської ради 7 скликання на 

2016 рік згідно з додатками № 1 та № 2 до цього рішення. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 60 додається  

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до персонального та кількісного складу 

постійних комісій Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ:Бекіров Р. Д.- – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

 - Комісія вдруге надає на розгляд сесії проект рішення щодо внесення змін 

до персонального складу постійних депутатських комісій. На попередній 

сесії проект рішення не набрав достатньої кількості голосів. Пропозиція 

комісії : затвердити проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Неметула Е.М. – депутат округу № 6, голова депутатської групи « Єдність 

громади». 

Наша група подала свою пропозицію щодо внесення змін до персонального 

та кількісного складу депутатських комісій. Ми пропонували ввести до 

складу комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища  депутата Зевадінова М.Е.,  але в проекті рішення 

ми бачимо йього в комісії з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 

 

Плохушко В.О.- сільський голова. 

Я , як голова сільської ради , запропонув своє бачення вирішення цього 

питання. На попередній сесії це рішення не набрало достатньої кількості 

голосів і повторно виноситься на розгляд .  

Ставлю на голосування проект рішення підготовлений комісією. 

 

Розглянувши клопотання голови депутатської групи "Єдність громади" 

та пропозиції сільського голови, внесення змін до персонального та 

кількісного складу постійних комісій Щасливцевської сільської ради, сесія 

Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 



 

1. Внести зміни до персонального та кількісного складу постійних 

комісій Щасливцевської сільської ради сьомого скликання Генічеського 

району Херсонської області: 

- депутата сільської ради Сенченко Ірину Юріївну перевести до складу 

постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища; 

- депутата сільської ради Зевадінова Марата Ельвіровича перевести до 

складу постійної комісії з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 

Голосували : « за» - 8 

                     «проти» - 3 

                          «утрималось»- 2 

1 депутат участі в голосуванні не приймав. 
/рішення № 61 додається  

 

СЛУХАЛИ: 10 Про внесення змін до регламнету Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання. 

 

ДОПОВІДАЧ:Бекіров Р. Д.- – голова комісії з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

Комісією розглянуто звернення  депутатської групи  про скасування п.6 ст.14 

регламенту Щасливцевської сільської ради 7 скликання, щодо проведення 

сесій сільської ради шляхом письмового опитування депутатів , як такого , 

що не відповідає вимогам законодавства. 

Хочу наголосити , що даний пункт використовувся виключно в тих випадках, 

коли треба прийняти рішення терміново. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю проект рішення наданий комісією на голосування , а саме: 

Внести зміни до Додатку рішення 3 сесії Щасливцевської сільської ради № 

31 від 08.12.2015р. « Про затвердження регламенту Щасливцевської сільської 

ради 7 скликання» виключивши в ньому п.6 ст 14. 

Голосували : « за» - 7 

                     «проти» - 3 

                          «утрималось»- 3 

1 депутат участі в голосуванні не приймав. 

Рішення не прийнято. 

 

Земельні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяви громадян (3) та надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви в частині затвердження проекту та відмовити 

щодо передачі безоплатно у власність земельної ділянки зазначеної в цьому 

рішенні, в зв’язку з відсутністю плану зонування території та плану 

детального планування.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо 

відведення безоплатно земельної ділянки у власність,  сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…) площею 0,1000 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0586), 

розташованої за адресою: с. Генічеська гірка, вул. Чумацька, 66  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2)(…)площею 0,1000 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0609), 

розташованої за адресою: с. Генічеська гірка, вул. Щаслива, 22  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

3)(…)площею 0,0918 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0624), 

розташованої за адресою: с. Генічеська гірка, вул. Прибережна, 16  

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2.Вищезазначеним громадянам відмовити  щодо передачі безоплатно у 

власність земельної ділянки зазначеної в цьому рішенні, в зв’язку з 

відсутністю плану зонування території та плану детального планування.  

3. Рекомендувати заявникам повторно звернутись до сільської ради з 

відповідною заявою щодо передачі у власність земельної ділянки  після 

розробки та затвердження містобудівної документації зазначеної у п.2 цього 

рішення, або зміни приписів діючого законодавства. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 62 додається  

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до раніше прийнятих рішень сесій 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією розглянуто заяви громадян , надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 



 

Розглянувши заяви громадян України, та надані документи, сесія сільської 

ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни в п.15 рішення 80 сесії 6 скликання № 1282 від 07.09.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Григорія Дериглазова, 26 – а  » замінити словами «розташованої 

за адресою с. Генічеська Гірка. вул. Шкільна, 8».  

2.Внести зміни в п.16 рішення 82 сесії 6 скликання № 1301 від 05.10.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Прибережна, 13 » замінити словами «розташованої за адресою с. 

Генічеська Гірка. вул. Прибережна, 11».  

3.Внести зміни в п.65 рішення 33 сесії 6 скликання № 555 від 29.12.2012р. 

слова «(…)» замінити словами «(…)» згідно Свідоцтва про шлюб серія (…).  

4.Внести зміни в рішення 51 сесії 6 скликання № 840 від 11.02.2014р. слова 

«орієнтовною площею 18 м кв» замінити словами «загальною площею 18 м 

кв»  та слова ПЛ-10 кВ виключити з рішення замінивши словами «опори 43 

«а», 43 «б», 44, 44 «а», 44 «б», 45.   

5.Внести зміни в п.273 рішення 52 сесії 6 скликання № 857 від 28.02.2014р.  в 

адресу земельної ділянки (…)  - слова «розташованої за адресою с. 

Генічеська Гірка, вул. Виноградна, 78 – в » замінити словами «розташованої 

за адресою с. Генічеська Гірка. вул. Прибережна, 17».  

6.Внести зміни в п.103 рішення 84 сесії 6 скликання № 1327 від 21.10.2015р.  

в адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 81 » замінити словами «розташованої за адресою 

с. Генічеська Гірка. вул. Шкільна, 2».  

7.Внести зміни в п.15 рішення 3 сесії 7 скликання № 45 від 08.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Лебедина, 8 » замінити словами «розташованої за адресою с. 

Генічеська Гірка. вул. Нова, 7».  

8.Внести зміни в п.11 рішення 3 сесії 7 скликання № 45 від 08.12.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Лебедина, 5 » замінити словами «розташованої за адресою с. 

Генічеська Гірка. вул. Нова, 5».  

9.Внести зміни в п.18 рішення 82 сесії 6 скликання № 1301 від 05.10.2015р.  в 

адресу земельної ділянки (…)- слова «розташованої за адресою с. Генічеська 

Гірка. вул. Чумацька, 22 » замінити словами «розташованої за адресою с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 5-а».  

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 63 додається  

 

СЛУХАЛИ: 13. Про скасування рішення сесії сільської ради 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяви громадян ( 2) та надано на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяви згідно наданого проекту 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

На підставі заяви громадян України ,  сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Скасувати п. 1 рішення 84 сесії 6 скликання № 1328 від 21.10.2015р. (…) в 

зв’язку з технічною помилкою. 

2.Скасувати рішення 3 сесії 7 скликання № 41 від 08.12.2015р. (…), як 

помилково прийняте. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 64 додається  

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної ділянки під 

розміщення існуючого приміщення бані. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією розглянуто клопотання виконавчого комітету с/ ради та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : затвердити  проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Розглянувши клопотання виконавчого комітету сільської ради , сесія 

Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради (ідент. 

код 04400647) на розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне 

користування  земельної ділянки орієнтовною площею  0.1000га для 

розміщення існуючої будівлі бані, розташованої в межах населеного пункту 

с. Щасливцеве по вул. Гагаріна, 15  із земель житлової та громадської 

забудови  Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області. 

2.Виконкому Щасливцевської сільської ради  замовити в землевпорядній 

організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт проект 

землеустрою щодо відведення в  постійне користування земельної ділянки, 

зазначеної  в пункті 1  цього рішення. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 65 додається  

 

СЛУХАЛИ: 15. Про передачу земельної ділянки в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



- Комісією розглянуто заяву  громадянки (…).та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно наданого 

проекту . 

ВИСТУПИЛИ: 

Бекіров Р. Д.- – голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

 Пропоную у пункті першим після слів « земельну ділянку» додати 

кадастровий номер земельної ділянки. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши заяву громадянки (…), витяг з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:  

 

1.Надати  (…) земельну ділянку в оренду строком на 49 років площею 0,1155 

га для будівництва жилого будинку господарських будівель і споруд із 

земель житлової та громадської забудови с. Генічеська Гірка, вул. 50 років 

Перемоги, 8 Генічеського району Херсонської обл. 

2.Визначити розмір орендної плати – 3% від нормативної вартості земельної 

ділянки, що складає 100762,20 грн . 

3.Зобов’язати (…)протягом місяця оформити у визначеному порядку договір 

оренди вищезазначеної земельної ділянки. 

Голосували : « за» - 12 

                     «проти» - 0 

                          «утрималось»- 1 

1 депутат участі в голосуванні не приймав. 
/рішення № 66 додається  

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність земельної ділянки  

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1) (…) площею 0,1000 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:0622), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Григорія Дериглазова, 8-а   



Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2) (…) площею 0,1000 га( кадастровий номер 6522186500:01:001:0710), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Лиманна, 2   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

3)(…)площею 0,0800 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0625), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Козацька, 71   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

4)(…) площею 0,0800 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0628), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Козацька, 73   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

5)(…)площею 0,0800 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0627), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Козацька, 65   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

6)(…) площею 0,0800 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0626), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Козацька, 55   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

7)(…) площею 0,0800 га( кадастровий номер 6522186500:04:001:0629), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Козацька, 67   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2. Вищезазначеним громадянам  передати безоплатно у власність земельні 

ділянки зазначені в цьому рішенні.  

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 67 додається  

 

СЛУХАЛИ: 17 Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання № 33 від 

08.12.2015р.«Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками та переведення земельних угідь» 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити проект. 



Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Пункт 2 рішення 3 сесії 7 скликання № 33 від 08.12.2015р. викласти в 

наступній редакції: 

«1. Перевести земельні ділянки сільськогосподарського призначення (склад 

земельних угідь згідно з формою 6-зем - рілля (шифр 05) загальною площею 

7,1 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах 

населеного пункту с. Генічеська Гірка на території Щасливцевської сільської 

ради.  

«2.Перевести землі запасу сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 1.55 га до земель запасу сільськогосподарського призначення в 

межах населеного пункту с. Генічеська Гірка на території Щасливцевської 

сільської ради.  

2.Пункти 1, 2 та 4 залишити без змін. 

3.Перевести земельні ділянки зазначені в п. 1-2 до земель запасу 

сільськогосподарського призначеня ( склад земельних угідь згідно з формою 

6 – зем – рілля ( шифр 05) Щасливцевської сільської ради. 

4. Змінити цільове призначення земельних ділянок, зазначених в даному 

рішенні орієнтовною площею 20 га сільськогосподарського призначення на 

землі житлової та громадської забудови ( склад земельних угідь згідно з 

формою 6 – зем – під житловою забудовою ( шифр 35) в межаж с. Генічеська 

Гірка Генічеського району Херсонської області на території Щасливцевської 

сільської ради. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 68 додається  

 

СЛУХАЛИ: 18. Про наданння дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян (…). та (…). , надані документи. 

Пропозиція комісії : задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Бекіров Р. Д.- – голова комісії з питань законності та державної регуляторної 

політики. 

 В зв’язку з розглядом питання щодо надання дозволу на розробку 

прооекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом викупу 

моєму батькові -  (…). заявляю про конфлікт інтересів та участі в голосуванні 

при розгляді цього питання брати не буду. 

/Заява додається. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 



На підставі заяви приватного підприємця (…) та громадянина України (…),  

сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дати дозвіл приватному підприємцю (…) на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність шляхом викупу земельноїділянки орієнтовною 

площею 0,0317 га для  обслуговування існуючого магазину (…) що належить 

їй на праві власності в с. Щасливцеве по вул. Миру, 84 – в (колишня вулиця 

Леніна) із земель несільськогосподарського призначення Щасливцевської 

сільської ради. 

2.Дати дозвіл гр. України (…) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність шляхом викупу земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0800 га для  будівництва та обслуговування  житлового будинку 

господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: с. Щасливцеве по 

вул.  Миру, 97 (колишня вулиця Леніна) – в  із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради. 

3.Вищезазначеним громадянам протягом місяця замовити в землевпорядній 

організації, яка має відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій 

рахунок розробку проекту землеустрою щодо відведення  у власність шляхом 

викупу земельних ділянок зазначених в п.1, 2 цього рішення.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання  рішення 

в місячний термін.  

Голосували: « за» - одноголосно 

Бекіров Р.Д. участі в голосуванні не приймав. 
/рішення № 69 додається  

 

СЛУХАЛИ: 19. Про наданння 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 комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян (34) та надані документи. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши заяви громадян України  та надані документи, сесія сільської 

ради  

ВИРІШИЛА: . 

 

1.Дати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно 

у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

запасу житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради 

громадянам: 



1)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Грка, вул. Лазурна, 47  Генічеського району Херсонської області 

2)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Грка, вул. Шкільна, 4  Генічеського району Херсонської області 

3)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 9  Генічеського району Херсонської області 

4)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 7  Генічеського району Херсонської області 

5)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 5  Генічеського району Херсонської області 

6)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Грка, вул. Прибережна, 13  Генічеського району Херсонської області 

7)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Грка, вул. Н.Челебіджихана, 32  Генічеського району Херсонської області 

8)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Грка, вул. Молодіжна, 44  Генічеського району Херсонської області 

9)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Лазурна, 43  Генічеського району Херсонської області(АТО) 

10)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 42  Генічеського району Херсонської 

області 

11)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Калинова, 13  Генічеського району Херсонської 

області 

12)(…)орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Калинова, 3  Генічеського району Херсонської області 

13)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Чумацька, 25  Генічеського району Херсонської 

області 

14)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Лазурна, 49  Генічеського району Херсонської області 

15)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Заозерна, 36  Генічеського району Херсонської області 

16)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Лебедина, 8  Генічеського району Херсонської області 

17)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Василя Ковшова, 29  Генічеського району Херсонської 

області 

18)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Василя Ковшова, 12  Генічеського району Херсонської 

області 

19)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Чонгарська, 38  Генічеського району Херсонської 

області 



20)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 21  Генічеського району Херсонської 

області 

21)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 6  Генічеського району Херсонської 

області 

22)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Грка, вул. Нова, 8  Генічеського району Херсонської області 

23)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Н.Челебіджихана, 35  Генічеського району 

Херсонської області 

24)(…) орієнтовною  площею 0,0589 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Комарова, 76-а  Генічеського району Херсонської області 

25)(…)орієнтовною  площею 0,1162 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Комарова, 66-а  Генічеського району Херсонської області 

26)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Шкільна, 1-а  Генічеського району Херсонської області 

27)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Шосейна, 2-а  Генічеського району Херсонської 

області 

28)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Калинова, 7  Генічеського району Херсонської області 

29)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 19  Генічеського району Херсонської 

області 

30)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Шкільна, 16  Генічеського району Херсонської області 

31)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Молодіжна, 37  Генічеського району Херсонської 

області 

32)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 81  Генічеського району Херсонської області 

33)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Козацька, 1  Генічеського району Херсонської області 

34)(…) орієнтовною  площею 0,1000 га розташованої за адресою: с. 

Генічеська Гірка, вул. Лазурна, 51  Генічеського району Херсонської області 

2.Вищезазначеним громадянам замовити в землевпорядній організації, яка 

має відповідний дозвіл  на виконання цих робіт  за свій рахунок розробку 

проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 

ділянок зазначених в даному рішенні.  

3.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в місячний термін.  

Голосували : « за» - 10 

                     «проти» - 0 

                          «утрималось»- 3 



1 депутат участі в голосуванні не приймав. 
/рішення № 70 додається  

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до рішення сільської ради в зв’язку з 

технічною помилкою. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

З метою виправлення технічних помилок у рішеннях 2 сесії 

Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25.11.2015 р. №15 "Про 

затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Набережна, 23-Г, в. с. Щасливцеве та її продаж" та №14 "Про затвердження 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Набережна, 23-Д, в. с. 

Щасливцеве та її продаж", а саме, не вірно зазначене прізвище і по батькові 

осіб в інтересах яких прийняті ці рішення, комісією підготовлено та надано 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни дорішення2 сесії Щасливцевської сільської 

ради 7 скликання №15 від 25.11.2015 р. "Про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Набережна, 23-Г, в. с. Щасливцеве 

та її продаж": 

упункті 2., слово – "(…)", замінити на слово – "(…)"; 

упункті 3., слово – "(…)", замінити на слово - "(…)". 

2. Змінити у пунктах 2 та 3 рішення2 сесії Щасливцевської сільської 

ради 7 скликання №14 від 25.11.2015 р. "Про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Набережна, 23-Д, в. с. 

Щасливцеве та її продаж", слова – "(…)" замінити на слова – "(…)". 

Голосували: « за» - 13 
/рішення № 71 додається  

1 депутат участі в голосуванні не приймав. 

 

 СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Детальних планів частини вул. 

Корабельна в межах села Генічеська Гірка та частини вулиці Морська в 

с Щасливцеве Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією розглянуто детальні плани  частини вулиці Корабельна в межах 

села Генічеська Гірка, який розробило Виробничий кооператив «Таврія» та 

частини вулиці Морська населеного пункту с. Щасливцеве, розроблений 

ТОВ «Укргенплан», які пройшли громадське обговорення без зауважень і 



були схвалені відділом містобудування і архітектури Генічеської державної 

районної адміністрації та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити детальний план  частини вул. Корабельна в межах  села 

Генічеська Гірка, який був розроблений Виробничим кооперативом «Таврія»,  

орієнтовною площею 1.0 га із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради. 

2. Затвердити детальний план  частини вул. Морська в   с. Щасливцеве, який 

був розроблений ТОВ «Укргенплан», площею 0.6916 в т. ч. 

- ділянка № 1 площею 0.2000га: площа під забудовами 601 кв м, площа 

покриття – 495 кв м, площа озеленення – 916 кв.м  

- територія паркової зони – 0,4916 га: площа озеленення -3830 кв м, площа 

покриття – 1086 кв м. 

3.Довести дану інформації до мешканців ради шляхом розміщення цього 

рішення на інформаційних стендах сільської ради . 

 4.Вважати Детальні плани   частини вул. Корабельна в межах села 

Генічеська Гірка та частини вул. Морська в   с. Щасливцеве невід׳ємною 

частиною містобудівної документації  села Щасливцеве та села Генічеська 

Гірка, Генічеського району Херсонської області. 

Голосували: « за» - 13 
/рішення № 72 додається  

1 депутат участі в голосуванні не приймав. 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про передачу земельних ділянокбезкоштовно  у власність  

та постійне користування. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова комісії з питань регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

- Комісією розглянуто заяву заяву громадянина України (…)  та заяву голови 

Релігійної організації незалежної кримськотатарської релігійної громади 

«Бірлік», проект землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку,та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : 

задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати гр. України(…)безкоштовно у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 6522186500:02:001:0501) площею 0,1011 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 



житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Корабельна, 40   Генічеського району Херсонської обл. 

2.Передати Релігійній організації незалежної кримськотатарської релігійної 

громади «Бірлік» в постійне користування земельну ділянку (кадастровий 

номер 6522186500:01:001:0654 ) площею 0,2000 га для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель (мечеті)   із земель житлової та 

громадської забудови, розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. Морська, 

7 - б Генічеського району Херсонської області. 

Голосували: « за» - одноголосно 
/рішення № 73 додається  

 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Питання порядку денного 5 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

розглянуто. 

5 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії –  

Сільський голова                                                       В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії –  

Секретар ради                                                             І.В. Пуляєва 
 

 

Протокольне доручення 5 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

Доручити постійній комісії з питань соціально – економічного розвитку 

вивчити питання щодо захисту та підтримки безпритульних громадян.Свої 

пропозиції надати для розгляду на  чергову сесію в січні. 

 

Секретар ради                                             І.В. Пуляєва 

 
 


