
 
ІХСЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ  № 9 

 

03.03 – 09.03.2016 

с. Щасливцеве 

 

03.03.2016 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14чол.. 

Присутні  на початок засідання депутатів – 14чол. 

Пуляєва І.В,Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В.,Бекіров 

Р.Д.,Остапчук Л.В., Кобець М.М., Коновалов О.Б, 

Лук’янов А.О., Челєбієва З.М, Степанян Л.Ю.,  

Білозерцева Ю.Є. , Неметула Е.М.,Боскіна С.В. 

Сенченко І.Ю, Зевадінов М.Е. 

 Та сільський голова – Плохушко В.О. 

  

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

  

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 9 –ї сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

/Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

Які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остапчук Л.В. – депутат округу №14. 

 

Пропоную обрати на 9 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. Персонально: 

Сенченко І.Ю., Челебієва З.М. 

 

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 Остапчук Л.В, а саме: обрати 

лічильну комісію на 9сесію  в кількості 2 осіб. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

- Персональний склад: Сенченко І.Ю, Челебієва З.М. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

На розгляд сесії виноситься 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

2. Бюджетні питання. 

3. Про впорядкування питань щодо роботи заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчого комітету. 

4. Земельні питання. 

5. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Щасливцевської 

сільської ради. 

6 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради. 

7.Про погодження видачі спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення пісків. 

8. Про розгляд заяви КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

9 Різне. 

Голосували: 

За  -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва 

І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., 

Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, 

Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

 

03.03.2016 

9.00 год. 

І засідання сесії 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

ДОПОВІДАЧ: 

ОСТАПЧУК Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 



Комісія пропонує внести зміни до Програми соціально –економічного та 

культурного розвитку сільської ради на 2016 рік  згідно наданого проекту 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни та доповнення до Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 р., а саме: 

п.8 розробити та затвердити Генеральний  план с. Приозерне передбачивши 

кошти в сумі 115 тис. грн.. 

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 134 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення V сесії VІІ скликання від 24 грудня 2015 

року № 57 « Про сільський бюджет на 2016 рік» 

ДОПОВІДАЧ: 

ОСТАПЧУК Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення V сесії VІІ скликання від 24 грудня 2015 року № 57 

« Про сільський бюджет на 2016 рік». 

1.1. Спрямувати вільний залишок коштів, який склався станом на 01.січня 2016 

року на рахунку  загального фонду сільського бюджету, на покриття дефіциту 

загального фонду сільського бюджету в сумі 374650 грн. згідно з додатком 1 

до цього рішення. 

1.2. Збільшити видатки споживання загального фонду сільського бюджету на 

суму 374650 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01 

січня 2016 року на рахунок загального фонду сільського бюджету, згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

1.3. Спрямувати залишок коштів, який склався станом на 01.01.2016 року на 

рахунку бюджету розвитку ( спеціального фонду) сільського бюджету , на 

покриття дефіциту бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 339300 грн. 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 



1.4 Збільшити видатки розвитку ( спеціального фонду ) сільського бюджету на 

суму 339300грн. за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2016 

року на рахунку бюджету розвитку ( спеціального фонду) сільського бюджету , 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.5 Доповнити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку ( спеціального фонду) сільського 

бюджету , згідно з додатком 3 до цього рішення. 

1.6 Доповнити додаток 3 до рішення  V сесії VІІ скликання від 24 грудня 2015 

року № 57 « Про сільський бюджет на 2016 рік». переліком місцевої ( 

регіональних) програм , які фінансуватимуться за рахунок коштів 

Щасливцевської сільського бюджету, згідно з додатком 4 до цього рішення. 

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

зміни до бюджетних призначень сільського бюджету на 2016 рік. 

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 135 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виділення коштів Комунальній установі з капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального 

призначення Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: 

ОСТАПЧУК Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву начальника Комунальної установи з капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального призначення 

Мірошниченко В.Г .та надано на розгляд сесії проект рішення.  Пропозиція 

комісії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Комунальну установу з капітального будівництва об’єктів соціально – 

культурного і комунального призначення Щасливцевської сільської ради 

визначити « Замовником» по нижче указаним об’єктам. 

2. Виділити кошти Комунальній установі з капітального будівництва об’єктів 

соціально – культурного і комунального призначення Щасливцевської 

сільської ради на  

- Перерахування кошторисної документації по проектній документації « 

Будівництво очисних споруд с. Щасливцеве , Генічеського району , 

Херсонської області» в сумі 14000 грн. 

Голосували: 



За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 136 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про виділення коштів Комунальній установі з капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального 

призначення Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: 

ОСТАПЧУК Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву начальника Комунальної установи з капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального призначення 

Мірошниченко В.Г .та надано на розгляд сесії проект рішення.  Пропозиція 

комісії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Комунальну установу з капітального будівництва об’єктів соціально – 

культурного і комунального призначення Щасливцевської сільської ради 

визначити « Замовником» по нижче указаним об’єктам. 

2. Виділити кошти Комунальній установі з капітального будівництва об’єктів 

соціально – культурного і комунального призначення Щасливцевської 

сільської ради на : 

- Благоустрій території прилеглої до Будинку культури в с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської області в сумі 195000 грн. 

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 137 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про преміювання та надання матеріальної допомоги  

ДОПОВІДАЧ: 

ОСТАПЧУК Л.В. – голову комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 



Відповідно до ст. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого 

самоврядування» , п. 2  Постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 « Про 

впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів 

виконавчої влади , органів прокуратури , судів та інших органів комісією 

підготовлено та надана на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : 

затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

- Дозволити заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого 

комітету Бородіній  О.П.   отримати премію в розмірі 100% від посадового 

окладу у  березні місяці 2016 року. 

- Дозволити отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально –

побутових питань у 2016 році заступнику сільського голови з питань діяльності 

виконавчого комітету Бородіній  О.П.. в розмірі середньомісячної заробітної 

плати . 

- Дозволити отримати матеріальну допомогу до щорічної відпуски  на 

оздоровлення у 2016 році.заступнику сільського голови з питань діяльності 

виконавчого комітету Бородіній  О.П. в розмірі середньомісячної заробітної 

плати . Голосували: 

За : всього -  14;   (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  ., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1 (Дериглазов М.В) 

/Рішення № 138 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про впорядкування питань роботи заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчого комітету. 

ДОПОВІДАЧ: 

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

політики. 

З метою впорядкування питань роботи заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчого комітету, заслухавши пропозицію сільського голови , 

комісією надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 1 сесії Щасливцевської сільської ради № 5 від 

11.11.2015 року « Про утворення виконавчого комітету Щасливцевської 

сільської ради , його кількісний і персональний склад» а саме: 

- ввести до складу виконавчого комітету Бородіну О.П. , заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету. 

2. Доручити заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого 

комітету виконувати функції та обов’язки секретаря виконавчого комітету. 



3. Покласти обов’язки щодо вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених 

законом до відання виконавчого комітету сільської ради, на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Бородіну О.П. 

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 139 додається 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про передачу безкоштовно у власність земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісію розглянуто заяви громадян та надані документи, підготовлено проект 

рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяви громадян згідно наданого 

проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кобець М.М. – депутат округу № 12. 

Зробив заяву щодо конфлікту інтересів при розгляді даного питання в зв’язку з 

передачею у власність земельної ділянки його дружині (…). Та про те, що 

участі в голосуванні  з цього питання брати не буде.  

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0611) площею 0,0918 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Прибережна, 3   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0620) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Н.Челебіджихана, 24   Генічеського району Херсонської обл. 

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

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

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Щаслива, 22   Генічеського району Херсонської обл. 



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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0631) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 69   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:02:001:0503) площею 0,0988 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Центральна, 45   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0607) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 87   Генічеського району Херсонської обл. 

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

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

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Чумацька, 66   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0588) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Костянтина Симонова, 68   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0587) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 67   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0575) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Чумацька, 67   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0543) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Григорія Дериглазова, 31   Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:04:001:0630) площею 0,1000 га для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель 

житлової та громадської забудови  розташованої за адресою: с. Генічеська 

Гірка, вул. Василя Ковшова, 91  Генічеського району Херсонської обл. 

.Голосували: 



За : всього -  14;   (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, 

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

О.Б, Сенченко І.Ю. Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

Депутат Кобець М.М. участі в голосуванні не приймав в зв’язку з конфліктом 

інтересів. 

/Рішення № 140 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

8. 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, проекти землеустрою, надано на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: враховуючи наявність детальних 

планів,  задовольнити заяви згідно наданого проекту рішення. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…)  площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0730), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Дружби, 4 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 6522186500:01:001:0731), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Дружби, 6 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 : всього -  13 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , 

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

О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього - 0   

Утрималось:всього -  2  ( Дериглазов М.В., Челєбієва З.М) 

/ Рішення № 141 додається 

 

СЛУХАЛИ: 



9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

у постійне користування земельної ділянки  

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву КП « МАКС – ІНВЕСТ» , надані документи та 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши заяву комунального підприємства Щасливцевської сільської 

ради «МАКС-ІНВЕСТ» та надані документи, сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва парку відпочинку 

по вулиці Миру, 27 ( західна сторона від автошляху), в межах населеного 

пункту с. Щасливцеве на території Щасливцевської сільської ради, 

Генічеського району  Херсонської області, із земель житлової та громадської 

забудови, орієнтовною площею 0,7434 га. 

2.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва парку відпочинку 

по вулиці Комарова, 6- в, в межах населеного пункту с. Щасливцеве на 

території Щасливцевської сільської ради, Генічеського району  Херсонської 

області, із земель житлової та громадської забудови, орієнтовною площею 

0,5835 га. 

3.Комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ»  в місячний термін замовити 

в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл  на виконання цих 

робіт (ліцензію), за свій рахунок розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки зазначеної в п. 1 даного 

рішення. 

4.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення  протягом місяця.  

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/ Рішення №142 додається  

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про передачу в оренду земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: 



Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву КП « МАКС – ІНВЕСТ» , надані документи та 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши заяву директора комунального підприємства «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради О.В.Сальникова,» сесія Щасливцевської 

сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,03га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Миру , 27 –а  в селі Щасливцеве, 

Генічеського району Херсонської області. 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,03га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Миру ,  27-б в селі Щасливцеве, 

Генічеського району Херсонської області. 

3. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,0600га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Морська, 150 –а  в селі Щасливцеве, 

Генічеського району Херсонської області. 

4. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,0600га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Морська, 150 –б  в селі Щасливцеве, 

Генічеського району Херсонської області. 

5. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,0600га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Морська, 150 –в  в селі Щасливцеве, 

Генічеського району Херсонської області. 



6. Надати дозвіл комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  строком 

на 49(сорок дев’ять) років  земельної ділянки для розміщення будівель торгівлі 

орієнтовною площею  0,0600га  із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою вулиця Азовська, 15 –в  в селі Генічеська 

Гірка, Генічеського району Херсонської області. 

7.Комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ»  в місячний термін замовити 

в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл  на виконання цих 

робіт (ліцензію), за свій рахунок розробку проекту землеустрою щодо передачі 

в оренду земельних ділянок зазначених в данму рішенні. 

8.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в місячний термін.  

За : всього -  14 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  ., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, 

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

О.Б, Сенченко І.Ю, Дериглазов М.В.) 

Проти : всього - 0 

Утрималось:всього -  1  ( Бекіров Р.Д) 
/ Рішення № 143 додається  

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заявууповноваженої особи ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 

В.С.Бабича , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду 

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

заяву згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Розглянувши заяву уповноваженої особи ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 

В.С.Бабича,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 

сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,0279 га  

(кадастровий номер 6522186500:02:001:0550)  в оренду на період  будівництва 

повітряної лінії ЛЕП 0,4 кВ від опори №15 ПЛ-0,4 кВ Л. 1 КТП-10/0,4 кВ № 714 

для забезпечення приєднання до електромереж житлового будинку з 

господарськими будівлями і спорудами (…)., розташованої по вул.. Григорія 

Дериглазова в с. Генічеська Гірка із земель житлової та громадської забудови. 

2. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради визначити джерела 

фінансування розроблення документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки зазначеної в п. 1 цього рішення та організувати його розробку. 



За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 144 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул.. Азовська,110 в с. Генічеська Гірка та її продаж 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

На виконання власного рішення № 871 від 01.04.2014 р. ,  розглянувши Звіт 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки , Рецензію на цей звіт комісія 

надає на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Земельна ділянка знаходиться на центральній вулиці в с. Генічеська Гірка, є 

перспективною для комерційних цілей. Пропоную підняти ціну грошової 

оцінки до 140870 грн. Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували :  

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

Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є 

, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю. Челєбієва З.М) 

Проти : всього - 0   

Утрималось:всього -  4  ( Дериглазов М.В. Бекіров Р.Д, Боскіна С.В., 

Неметула Е.М,  ) 

Поправка до проекту прийнята.  

 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки (виготовлену 

ТОВ "УвеконЛенд", код ЄДРПОУ 35032570) з кадастровим номером 

6522186500:02:001:0335, площею 786 м
2
, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої по вул. 

Азовська, 110 в с. Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області у 

сумі 40870 (сорок тисяч вісімсот сімдесят) гривень. 

2 Передати у власність шляхом викупу (продати уклавши нотаріально 

посвідчений договір купівлі-продажу), громадянці (…) (ідент. ном. (…)) 

земельну ділянку зазначену у п. 1 цього рішення за ціною 140870 (сто сорок 

тисяч вісімсот сімдесят) гривень, зарахувавши до цієї цини сплачений нию 

відповідно до Договору (…)від 16.11.2015 р., авансовий внесок у розмирі 14244 

(чотирнадцять тисяч двісті сорок чотири) гривні. 



3. Встановити додатковою умовою продажу земельної ділянки зазначеної у 

п. 1 цього рішення, зобов'язання громадянки (…) (ідент. ном. (…)) протягом 

року з моменту укладання договору купівлі продажу цієї земельної ділянки, 

об'єднати її з земельною ділянкою з кадастровим номером 

6522186500:22:009:0031. 

Встановити що невиконання цієї умови є підставою щодо розривання 

договору купівлі-продажу. 

4. Доручити сільському голові Плохушко В.О. укласти з громадянкою (…) 

(ідент. ном. (…)) нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної 

ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення, за ціною зазначеною у п. 2 цього 

рішення, з додержанням додаткової умови зазначеної у п. 3 цього рішення 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Голосували :  

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

Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є 

, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю. Челєбієва З.М) 

Проти : всього - 0   

Утрималось:всього -  4  ( Дериглазов М.В. Бекіров Р.Д, Боскіна С.В., 

Неметула Е.М,  ) 
/ рішення № 145 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки для  розміщення 

тимчасових споруд. 

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви директора КП « МАКС- ІНВЕСТ» , та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно 

наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

    Розглянувши заяву комунального підприємства Щасливцевської сільської 

ради «МАКС-ІНВЕСТ» та надані документи, сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення тимчасових споруд 

по  вулиці Набережній, 24 -в , в межах населеного пункту с. Щасливцеве на 

території Щасливцевської сільської ради, Генічеського району  Херсонської 

області, із земель рекреації, орієнтовною площею 0,0602 га. 

2.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки в постійне користування для розміщення тимчасових споруд 

по вулиці Набережній, 24- г, в межах населеного пункту с. Щасливцеве на 

території Щасливцевської сільської ради, Генічеського району  Херсонської 

області, із земель рекреації, орієнтовною площею 0,2600 га. 

3.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення тимчасових споруд 

по вулиці Набережній, 24- д, в межах населеного пункту с. Щасливцеве на 

території Щасливцевської сільської ради, Генічеського району  Херсонської 

області, із земель рекреації, орієнтовною площею 0,3500 га. 

4.Дати дозвіл комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення дитячого 

майданчику по вулиці Морська, 150 -г, в межах населеного пункту с. 

Щасливцеве на території Щасливцевської сільської ради, Генічеського району  

Херсонської області, із земель рекреації, орієнтовною площею 0,0700 га. 

5.Комунальному підприємству «МАКС-ІНВЕСТ»  в місячний термін замовити 

в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл  на виконання цих 

робіт (ліцензію), за свій рахунок розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки зазначеної в п. 1 даного 

рішення. 

6.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в протягом місяця.  

Голосували: 

За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., 

Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 146 додається 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул.. Р.Кузнєцова, 16-А в с. Щасливцеве та її продаж. 

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

На виконання власного рішення № 11 від 25.11.2015 року, розглянувши Звіт 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки , Рецензію на цей звіт , 

комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії : затвердити наданий проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. .- сільський голова. 

Сільська рада може встановити  ціну продажу земельної ділянки вище за 

експертну грошову оцінку. З метою наповнення бюджету   пропоную 



встановити ціну продажу земельної ділянки вказаної в проекті рішення 10000 

грн. 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували :  

За : всього -  14 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього - 1  ( Дериглазов М.В.,) 

Утрималось:всього -  0   

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки (виготовлену 

ТОВ "УвеконЛенд", код ЄДРПОУ 35032570) з кадастровим номером 

6522186500:01:001:0698, площею 138 м
2
, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої по вул. 

Р.Кузнєцова, 16-А, в. с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області у 

сумі 5930 (п’ять тисяч дев'ятсот тридцять) гривень. 

2 Передати у власність шляхом викупу (продати (…) (ідент. ном. (…)) 

земельну ділянку зазначену у п. 1 цього рішення за ціною 10000 (десять тисяч) 

гривень, зарахувавши до цієї цини сплачений нею відповідно до Договору (….) 

від 30.11.2015 р., авансовий внесок у розмирі 1749 (одна тисяча сімсот сорок 

дев'ять) гривень. 

3. Встановити додатковою умовою продажу земельної ділянки зазначеної у 

п. 1 цього рішення, зобов'язання громадянки (…) (ідент. ном. (…)) протягом 

року з моменту укладання договору купівлі продажу цієї земельної ділянки, 

об'єднати її з земельною ділянкою з кадастровим номером 

6522186500:01:001:0264. 

Встановити що невиконання цієї умови є підставою щодо розривання 

договору купівлі-продажу. 

4. Доручити сільському голові Плохушко В.О. укласти з громадянкою (…) 

(ідент. ном. (…)) нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної 

ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення, за ціною зазначеною у п. 2 цього 

рішення, з додержанням додаткової умови зазначеної у п. 3 цього рішення 

За : всього -  14 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього - 1  ( Дериглазов М.В.,) 

Утрималось:всього -  0   
/рішення № 147 додається 

 

СЛУХАЛИ: 



15. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: 

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

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити проект. Питань та зауважень від юридичних , фізичних осіб 

не надходило. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную поділити на зони місце розташування тимчасових споруд в 

залежності віддаленостівід моря, центру. Для територій , що значно віддалені 

застосувати коефіцієнт нижче. 

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

політики. 

Пропоную на території що знаходяться у приватній власності (присадибні 

земельні ділянки) – застосувати коефіцієнт 0,25. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю на голосування  проект рішення зі змінами. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Щасливцевської 

сільської ради згідно з додатком № 1 до цього рішення . 

2. Визнати таким , що втратило чинність рішення 9 сесії Щасливцевської 

сільської ради 6 скликання № 114 від 18.04.2011 р. « Про затвердження 

Порядку отримання дозволів на тимчасове ( в літній період) розміщення на 

території населених пунктів Щасливцевської сільської ради пересувного 

торгівельного обладнання, тимчасових споруд торговельного, побутового , 

соціально –культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності та надання в оренду конструктивних елементів 

благоустрою для їх розміщення. 

3. Встановити що це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

Голосували :  

За : всього -  10 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В,., 

Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, ,.,  Білозерцева Ю.Є , Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю Неметула Е.М,  .) 

Проти : всього - 0   

Утрималось: всього -  4  ( Дериглазов М.В. Бекіров Р.Д, Боскіна С.В., 

Челєбієва З.М) 

Депутат Зевадінов М.Е. вийшов із зали засідань та участі в голосуванні не 

приймав. 



 

СЛУХАЛИ: 

16.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: 

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

політики. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія  сільської ради: 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування в Щасливцевській сільській раді.  

(Додаток 1). 

2. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради забезпечити 

дотримання вимог зазначеного Порядку та забезпечити організацію цієї роботи. 

3. Вважати таким , що втратило чинність розпорядження сільського голови № 

11 від 16.12.2010 р. 

4. Сільському голові  привести рішення виконавчого комітету до вимог чинного 

законодавства. 

Голосували :  

За : всього -  14 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян 

Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього - 0   

Утрималось: всього -  1 ( Дериглазов М.В.,) 
/рішення № 149 додається 

 

СЛУХАЛИ : 

17. Про погодження видачі спеціального  дозволу на користування 

надрами  з метою геологічного вивчення пісків. 

ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву т.в.о. голови КП «Райсількомунгосп - Партнер» 

М.О. Бояркіна , надані документи та підготовлено проект рішення. Пропозиція 

комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Чи всі плюси та мінуси враховані? Які будуть наслідки цього видобутку 

черепашкової суміші? Які плюси отримає від цього громада сільської ради? 

Пісок безкоштовно не отримає точно. 



 

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

політики. 

Вважаю що місцева влада повинна бути послідовною. Якщо вже давали згоду 

то треба і далі надавати згоду, а не заводити питання в глухий кут. Перспектива 

використання земельної ділянки, про яку йдеться, за іншим цільовим 

призначенням дорівнює нулю. 

 

Коновалов О.Б. – депутат сільської ради. 

Принаймні ми не порушимо екологію і не втратимо природу. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Інтереси нашої громади ніяк не закріплені і, взагалі я особисто їх не бачу. Моя 

пропозиція : зняти це питання з порядку денного і вивчити детальніше. 

 

Дериглазов М.В. – депутат сільської ради. 

Я вважаю , що такі питання треба виносити на громадські обговорення. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю проект рішення наданий земельною комісією на голосуваня.  

Голосували :  

За : всього -  1 (Бекіров Р.Д) 

Проти : всього - 12(сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М,.,  

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.БДериглазов 

М.В) 

Утрималось: всього -  2 (Сенченко І.Ю.,Зевадінов М. Е) 

 Рішення не прийнято. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Пропоную питання порядку денного, що залишились та питання « Про 

погодження видачі спеціального  дозволу на користування надрами  з метою 

геологічного вивчення пісків»розглянути  09.03 2016 р  Засідання сесії 

продовжити о 9.00 годині в приміщенні сільської ради. 

 

ІІ засідання сесії  

03.03 – 09.03.2016 

с. Щасливцеве 

 

09.03.2016 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14чол.. 

Присутні  на початок засідання депутатів – 13чол. 

Пуляєва І.В,Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В.,Бекіров 

Р.Д.,Остапчук Л.В., Кобець М.М., Коновалов О.Б, 

Лук’янов А.О., Челєбієва З.М, Білозерцева Ю.Є. , 

Неметула Е.М.,Боскіна С.В. Сенченко І. Ю, 

Зевадінов М.Е. 

 Та сільський голова – Плохушко В.О. 



 Відсутні з поважних причин : Степанян Л.Ю. 

 Голова сесії –сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

 Присутні : Директор КП «Райсількомунгосп-  

Партнер» Чухно В.М., Краєвий В.І. – заступник 

голови  Генічеської районної ради. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О- сільський голова. 

- Пропоную продовжити роботу 9 –ї сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

 

 /Звучить гімн України. 

Плохушко В.О- сільський голова. 

Пропоную повернутись до розгляду питання 

17. Про погодження видачі спеціального  дозволу на користування 

надрами  з метою геологічного вивчення пісків. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чухно В.М. – директор КП «Райсількомунгосп - Партнер» 

 Підприємству  видавалось рішення на земельну ділянку 0,33 га для видобутку 

черепашкової суміші для рекультивації рекреаційної зони, підсипки доріг, 

ліквідації анофілогених  зон. В зв’язку з відсутністю коштів проект не був 

доведений до кінця. На теперішній час є інвестор , є можливість отримати спец. 

дозвіл для вивчення цієї зони для подальшої розробки проекту. На земельну 

ділянку оформлено акт постійного користування. 

 

Краєвий В.І. – заступник голови Генічеської  районної ради. 

В свій час під « наукою» знищили дно Азовського моря.  

 

Чухно В.М.  

На теперішньому  етапі це тільки вивчення території , ніхто нічого не втрачає. 

 

Бекіров Р.Д. 

По загальним правилам гірничий відвід розробляється на всю територію 

покладів піску. Як це вплине на територію за межами відведеної земельної 

ділянки? Хтось вивчав це питання? 

 

Чухно В.М. 

Міністерство природи надало перелік документів які потрібно розробити та 

зібрати. На ці  33 га, про які йдеться, треба робити окремий гірничий відвід . 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 



Не зрозуміло в якому вигляді ця територія залишиться і що з цього  буде, але є 

інвестор і треба надати йому можливість законно видобувати пісок для 

громадських цілей. 

 

Краєвий В.І. – заступник голови районної ради. 

Треба все робити законно і у місцевої влади буде можливість контролювати цей 

процес, мати  вплив на користь громади. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Ставлю повторно на голосування проект рішення наданий постійною 

депутатською комісією. 

 З метою геологічного вивчення пісків, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити видачу спеціального дозволу на користування надрами з метою 

геологічного вивчення пісків Генгірківської ділянки  комунальному 

підприємству «Райсількомунгосп - Партнер» із земель державної власності 

(землі запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення) за межами населеного пункту села Генічеська Гірка на 

території Щасливцевської сільської ради при умові рекультивації земель по 

закінченні вибору піску. 

Голосували: 

За : всього -  11  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати -, Боскіна С.В.,  

Бекіров Р.Д., Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  3 
(Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Остапчук Л.В.) 
/Рішення № 150 додається. 

 

СЛУХАЛИ : 

18. Про розгляд заяви 

. ДОПОВІДАЧ: 

Білозерцева Ю.Є. – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву комунального підприємства Щасливцевської 

сільської ради «МАКС-ІНВЕСТ» , надані документи  та підготовлено проект 

рішення. Пропозиція комісії: відмовити в зв’язку з тим, що земельна ділянка з 

кадастровим номером 6522186500:11:007:0003 для розміщення тимчасових 

споруд не є комунальною власністю територіальної громади Щасливцевської 

сільської ради. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 



1. Відмовити комунальному підприємству Щасливцевської сільської ради 

«МАКС-ІНВЕСТ»  в задоволенні заяви в зв’язку з тим, що земельна ділянка з 

кадастровим номером 6522186500:11:007:0003 для розміщення тимчасових 

споруд не є комунальною власністю територіальної громади Щасливцевської 

сільської ради. 

Голосували :  

За : всього -  13 ; (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  ., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, Сенченко 

І.Ю, Дериглазов М.В.) 

Проти : всього - 0 

Утрималось:всього -  1  ( Бекіров Р.Д) 

Степанян Л.Ю, - участі в голосуванні не приймала. 
/рішення № 151 додається 

 

РІЗНЕ 

Степанян Л.Ю. – депутат сільської ради. 

В селі була ветеринарна лікарня, зараз на її місці знаходиться приватний 

будинок.  Виборці питають, на яких умовах було надано земельну ділянку? 

 

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

політики. 

Сільська рада надала 0,10 га під будівництво житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( на якій знаходився будиночок, якій сільській 

раді не належав) і відмовила у виділенні земельної ділянки орієнтовної 

площею 0,30 га. під розміщення ветеринарної лікарні фізичній особі. Тому і не 

має в нас ветеринарної лікарні. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Щодо  встановлення інформаційних покажчиків. Пропоную депутатам зібрати 

інформацію по округах від підприємців ( чи хочуть вони вказати адресу своїх 

магазинів, їх назву ) та чи готові прийняти участь у фінансуванні щодо 

виготовлення та встановлення таких покажчиків. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало.Питання порядку 

денного 9  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  розглянуто. 

 

9 сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 
 


