
 

                   ХVІІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 18 

 

21.07. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

14.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 13 чол. 

 

Пуляєва І.В, 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., 

Сенченко І.Ю. 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Боскіна С.В 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  

 



 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 18 –ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

  

 /Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

 Які будуть пропозиції щодо кількісного та  персонального складу комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сенченко І.Ю. – депутат сільської ради. 

Пропоную обрати на 18 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Остапчук Л.В., Зевадінов М.Е. 

 

 

 

Сільський голова Плохушко В.О 

Чи є у депутатів інші пропозиції,  зауваження? 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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. 



 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Звіт виконавчого комітету про виконання сільського бюджету за І півріччя 

2016 року. 

2. Бюджетні питання. 

3. Земельні питання. 

4. Різне. 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Звіт виконавчого комітету про виконання сільського 

бюджету за І півріччя 2016 р. 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

По підсумкам роботи за І півріччя 2016 року план доходів загального фонду 

бюджету виконавчого сільської ради виконано на 125,7% при уточненому 

плані 3072,0 тис грн. фактично надійшло 3860,3 тис. грн.. Кредиторська 

заборгованість на 01.07.2016 р. відсутня. Щодо надходження місцевих 

податків та зборів слід зазначити , що майже всі показники перевиконані крім 

акцизного збору. / Звіт додається. 

 

Остапчук Л.В. – голова комісії з питань бюджету та комунальної власності. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: затвердити проект . 

Сесія Щасливцевської сільської ради  



ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради 

за  І півріччя 2016  року. 

Голосували: 

За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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 № 282 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. – голова комісії з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Комісією  підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

- Внести зміни до рішення V сесії  VІІ скликання від 24 грудня 2015 року № 

57 « Про сільський бюджет на 2016 рік», а саме: 

- Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 759650 
гривень, в тому числі: за ККД 18010000 «Податок на майно» на суму 700000 
гривень, за ККД 18050000 «Єдиний податок» на суму 13150 гривень, ККД 
22012600 «Алміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 45000 гривень, ККД 22012500 
«Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 1500 гривень. 
- Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 31000 
гривень, що утворився за рахунок збільшення доходів загального фонду, 
напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального 



фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 1 до 
цього рішення. 
- Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 31000 
гривень, за рахунок коштів, одержаних із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 1 до цього рішення. 
- Збільшити видаткову частину сільського бюджету на суму 759650 гривень 
за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, у тому числі: 
видатки загального фонду та суму 728650 гривень, та видатки бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 31000 гривень, згідно з додатком 2 до 
цього рішення. 
- доповнити додаток № 5 до рішення V сесії сільської ради VII скликання від 
24 грудня 2015 року №57 "Про сільський бюджет на 2016 рік " переліком 
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. 
- Доповнити додаток № 4 до рішення V сесії VII скликання від 24 грудня 2015 
року № 57 

64
 Про сільський бюджет на 2016 рік " переліком місцевих 

(регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
Щасливцевського сільського бюджету, згідно з додатком 4 до цього рішення. 
Головному    бухгалтеру  сільської  рада  Слойковій Н, М, внести    відповідні  зміни  
до бюджетних призначень сільського бюджету нa 2016 рік. Голосували: 
 

 

 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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 № 283 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3 Про виділення коштів КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

 

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

управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву директора КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

Сальникова О.В. про виділення коштів на придбання маршрутних 

вказівників,  підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : задовольнити заяву, затвердити наданий проект. 



 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти КП « МАКС – ІНВЕСТ» Щасливцевської сільської 

ради на придбання маршрутних вказівників на суму  50000 гривень. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, управління комунальною власністю. 

 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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 № 284 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

та передачі 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 щодо відведення 

земельної ділянки у власність, враховуючи наявність детальних планів,  

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

задовольнити заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 



1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…) площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0757), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 40   

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 6522186500:04:001:0745), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 36   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

3) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0758), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 42   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

4) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0762), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве , вул., Лиманна, 7   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

5) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0735), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 2   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

6) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0756), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н.Челебіджихана, 7   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

7) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0751), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Заозерна, 1   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  



8) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0753), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Заозерна, 5   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

9) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0752), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Заозерна, 3   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

10) (…)площею 0,1300 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0765), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве , вул., Морська, 127 - б   

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

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

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

І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  2 (Бекіров Р.Д., Степанян Л.Ю, )  

/рішення № 285 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

та передачі безоплатно у власність  земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України (…),  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи відсутність 

детальних планів, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. 



Пропозиція комісії: задовольнити заяву в частині затвердження проекту 

землеустрою та відмовити щодо передачі у власність земельної ділянки. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити (…),  проект  землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки площею 0,0900 га ( кадастровий номер 

6522186500:04:001:0759), розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., 

Придорожня, 56 Генічеського району Херсонської обл. для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2. Гр. (…)відмовити  щодо передачі безоплатно у                              власність 

земельної ділянки зазначеної в п. 1 цього рішення, в зв’язку з      відсутністю 

плану зонування території та плану детального планування. 

3.Рекомендувати заявниці повторно звернутись до сільської ради з 

відповідною заявою щодо передачі у власність земельної ділянки  після 

розробки та затвердження містобудівної документації, або зміни приписів 

діючого законодавства. 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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 № 286 додається 

 

СЛУХАЛИ: 6 Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

розміщення будівлі механізатора. 



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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією  розглянуто заяву громадянина України Третьяка Руслана 

Віталійовича та додані документи, підготовлено та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого 

проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл (…)на розробку  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  для розміщення будівлі механізатора, 

орієнтовною   площею 0,0107 га розташованої за адресою: вул. Морська, 119 

– б с. Щасливцеве,   Генічеського району Херсонської області із земель 

сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту с. 

Щасливцеве. 

2. Гр. (…)протягом місяця замовити в  землевпорядній організації, яка має 

відповідний дозвіл на виконання цих робіт розробку технічної документації 

на земельну ділянку, зазначену в п. 1 даного рішення. 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.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 № 287 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7 Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі 

оренду земельної ділянки 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяву директора Комунального підприємства 

"МАКС-ІНВЕСТ" Щасливцевської сільської ради О.В.Сальникова, проект 

землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки , Витяг з технічної 

документації  про нормативну грошову оцінку, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку враховуючи наявність ПДП 

території на який розташована земельна ділянка, розроблено 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 Комунальному підприємству "МАКС-ІНВЕСТ" 

Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

37289355) проект землеустрою щодо передачі в оренду строком на 49 років з 

правом передачі в суборенду на строк до 10 років земельної ділянки 

(кадастровий номер 6522186500:02:001:0569) для розміщення будівель 

торгівлі площею 0,0600 га із земель житлової та громадської забудови, 

розташованої за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Азовська, 15 - г,  

Генічеського району Херсонської області. 

2. Надати Комунальному підприємству "МАКС-ІНВЕСТ" Щасливцевської 

сільської ради земельну ділянку (кадастровий номер 

6522186500:02:001:0569) для розміщення будівель торгівлі  площею 0,0600 га 

із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою вул. 

Азовська, 15 - г  в с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської в 

оренду строком на 49 років з правом передачі в суборенду на строк до 10 

років. 

3.Визначити  розмір орендної плати за користування земельною ділянкою 

зазначеною у п. 2 цього рішення:  

– 3%  на період будівництва об’єктів, але не більш ніж протягом трьох років з 

моменту укладання договору  

 –5% по завершенні будь якого об׳єкту та прийняття його в експлуатацію або 

спливу терміну у три роки з моменту укладання договору в незалежності від 

того чи завершене будівництво що проводиться на земельній ділянці. 

Нормативна вартість земельної ділянки – 196962,0 грн.   



4. Доручити сільському голові в місячний термін укласти з підприємством 

"МАКС-ІНВЕСТ" Щасливцевської сільської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи 37289355) відповідний договір оренди земельної ділянки 

зазначеної у п. 3 цього рішення. 

Голосували: 

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

І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  3 (Челєбієва З.М,. Дериглазов М.В., Степанян Л.Ю)  

/ Рішення  № 288 додається  

 

СЛУХАЛИ: 8 Про використання коштів Комунальною установою з 

капітального будівництва об’єктів соціально – культурного і 

комунального призначення Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В.- голова комісії з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто лист  начальника Комунальної установи з капітального 

будівництва  об’єктів соціально-культурного і комунального призначення 

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

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

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

культурного і комунального призначення Щасливцевької сільської ради 

визначити «замовником» по нижче вказаним об’єктам . 

2. Дозволити залишки коштів використати на експертизу проекту  « 

Будівництво вуличного освітлення вулиць Гагаріна, Морська  і Комарова в  с. 

Щасливцеве» та на отримання « Архівної довідки про ґрунтові умови по вул. 

вулиць Гагаріна, Морська  і Комарова в  с. Щасливцеве» в сумі – 3108, 76грн. 

та Архівної довідки про ґрунтові умови по вул.. Азовській в с. Генічеська 

Гірка» в сумі – 3108, 76 грн..  

Голосували: 



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

І.В, Дериглазов М.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.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  1.( Бекіров Р.Д.) 

/ Рішення № 289 додається 

 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 
 

Питання порядку денного 18 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто.  

18 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 


