
 
                   ХХІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 21 

 

08.09. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 11 чол. 

 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Коновалов О., 

Лук’янов А., Білозерцева Ю.Є , Боскіна С.В, , Неметула 

Е.М. Сенченко І.Ю., Кобець М.М. ,Степанян Л.Ю. 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Дериглазов М.В. 

Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 21 –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: 

Коновалов О.Ю– депутат сільської ради. 

Запропонував обрати на 21 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Остапчук Л.В., Боскіна С.В. 

 

Сільський голова Плохушко В.О 



Чи є у депутатів інші пропозиції,  зауваження? 

 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю. 

Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Кобець М.М., 

Степанян Л.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

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

розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 р. 

2.Бюджетні питання. 

3.Земельні питання. 

4.Про звернення до Президента України, Прем’єр –міністра України та 

Голови Верховної Ради України. 

5. Різне. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю. 

Коновалов О.Б, Боскіна С.В., Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Кобець М.М., 

Степанян Л.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

 СЛУХАЛИ: 1.  Про внесення змін до Програми соціально –економічного 

та  культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 р. 

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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми соціально – економічного та 

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

- До розділу  Розвиток закладів освіти, культури та спорту п.5 «Придбати 

футбольну, спортивну форму, спортивний інвентар, тренажери» 

передбачивши кошти в сумі 70 тис. грн.. 



- До розділу Благоустрій села доповнити  п.18 « Поточний ремонт 

адмінбудівлі с. Щасливцеве вул.. Миру, 26»  передбачивши кошти в сумі 

200000 грн. 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  2( Коновалов О.Б, Кобець М.М.,) 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення V сесії  VІІ скликання від 24 

грудня 2015 року № 57 « Про сільський бюджетна 2016 р. 

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: 

    1. Внести  зміни   до  рішення V сесії VІІ скликання від 24 грудня 2015 року   

№ 57    “ Про  сільський  бюджет  на 2016 рік “ , а  саме: 

1.1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 

991000 гривень, в тому числі: за ККД 18010300 «Податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 

є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на суму 119000 гривень, 

за ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості» на суму 406000 гривень, за ККД 18010600 

«Орендна плата з юридичних осіб» на суму 216000 гривень, за ККД 

«Орендна плата з фізичних осіб» на суму 250000 гривень. 

1.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 

716000 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. 

1.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму  

716000  гривень, за рахунок коштів, одержаних із загального фонду  до 

бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 1 до цього 

рішення. 

1.4. Збільшити видаткову частину сільського бюджету на суму 991000 

гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, у 

тому числі: видатки загального фонду на суму 275000 гривень, та видатки 

бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 716000 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 



1.5. Затвердити перерозподіл видатків загального та спеціального фондів 

сільського бюджету в межах річних бюджетних призначень,  згідно  з 

додатком  3  до цього рішення. 

1.6. Доповнити додаток № 5 до рішення V сесії сільської ради VІІ 

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 4 до цього рішення. 

1.7. Доповнити додаток № 4 до рішення V  сесії VІІ скликання від 24 

грудня 2015 року   № 57  “ Про  сільський  бюджет  на 2016 рік “ 

переліком місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів Щасливцевського сільського бюджету, згідно з додатком 

5 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 -  11;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва 

І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Неметула 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  1 ( Бекіров Р.Д) 
/ Рішення № 317 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про збільшення статутного капіталу КП « МАКС – 

ІНВЕСТ Щасливцевської сільської ради 

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

управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву директора КП «МАКС-ІНВЕСТ» Щасливцевської 

сільської ради  Сальникова О.В. про виділення коштів на облаштування 

парку по вул.. Миру в с. Щасливцеве, з метою розвитку комунального 

підприємства, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення . 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Збільшити статутний капітал комунального підприємства  «МАКС-

ІНВЕСТ» Щасливцевської сільської ради на 146 000 гривень за рахунок 

коштів сільського бюджету. 

2.Затвердити статутний капітал комунального підприємства Щасливцевської 

сільської ради «МАКС - ІНВЕСТ» у сумі 656 000  гривень. 

3.Затвердити зміни та доповнення до Статуту. 



4.Зобов’язати директора КП «МАКС - ІНВЕСТ» Щасливцевської сільської 

ради Сальникова О.В. зареєструвати зміни та доповнення до Статуту у 

Генічеській РДА у визначений законом термін. 

5.Головному бухгалтеру внести відповідні зміни до сільського бюджету. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 318 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про збільшення статутного капіталу КП « Комунсервіс» 

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

управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву директора КП«Комунсервіс» Саютіна В.І. про 

виділення коштів на збільшення статутного капіталу КП «Комунсервіс» , 

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

задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Збільшити статутний капітал комунального підприємства  «Комунсервіс» 

Щасливцевської сільської ради на 200000 гривень за рахунок коштів 

сільського бюджету. 

2.Затвердити статутний капітал комунального підприємства Щасливцевської 

сільської ради КП «Комунсервіс» у сумі 13 838 309  гривень. 

3.Затвердити зміни та доповнення до Статуту. 

4.Зобов’язати керівника КП «Комунсервіс» Саютіна В.І. зареєструвати зміни 

та доповнення до Статуту у Генічеській РДА у визначений законом термін. 

5.Головному бухгалтеру внести відповідні зміни до сільського бюджету. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 319 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про виділення коштів КП « Комунсервіс» 

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

управління комунальною власністю. 



Комісією розглянуто заяву директора КП«Комунсервіс» Саютіна В.І. щодо  

виділення коштів на оплату електроенергії, та за оренду автомобіля Volvo по 

вивозу ТПВ, зважаючи на те, що комунальне підприємство на теперішній час 

не має можливості без фінансової підтримки здійснювати свою господарську 

діяльність, підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення . 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Виділити кошти  КП «Комунсервіс» у сумі 200000 грн. оплату 

електроенергії – 109000 грн., та за оренду автомобіля Volvo по вивозу ТПВ – 

91000 грн..  

2.Головному бухгалтеру внести відповідні зміни до сільського бюджету. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 320 додається 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про  виділення  коштів Комунальної  установи  з  

капітального  будівництва  об’єктів  соціально-культурногоі  

комунального  призначення Щасливцевської  сільської  ради 

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

управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву   начальника  Комунальної  установи  з  

капітального  будівництва  об’єктів  соціально-культурного  і  комунального  

призначення Щасливцевської  сільської  ради  В.  Г.  Мірошниченко, 

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

задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

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  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: 

- Проектування будівництва мережі водопостачання с. Генічеська Гірка вул.. 

Степова в сумі 76854 грн. 



Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 321 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про  виділення  коштів Комунальної  установи  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 заяву   начальника  Комунальної  установи  з  

капітального  будівництва  об’єктів  соціально-культурного  і  комунального  

призначення Щасливцевської  сільської  ради  В.  Г.  Мірошниченко, 

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

задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

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  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: 

-  Реконструкція водопостачання вул.. Соляників в с. Приозерне у сумі 

201632 грн. 

Голосували: 

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

І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Неметула 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  2 (Бекіров Р.Д Коновалов О.Б,) 
/ Рішення № 322 додається 

 

СЛУХАЛИ: 8.    Про  внесення  змін у штатний  розклад    Д/с «Дзвіночок»                                                                                                                      

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

управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву   керівника Д/с «Дзвіночок» в зв’язку  з  

виробничою  необхідністю, підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

рішення . Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту.  



Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у штатний розклад Д/с «Дзвіночок», а саме: 

1.1Ввести з 01.09.2016р.  0,5  ставки   музичного керівника  згідно типових 

штатних  нормативів  дошкільних  закладів  №  1055  затверджених МОН  

України  04.11.2010р.,  в  межах  встановленого фінансування на 2016 рік. 

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 323 додається 

 

СЛУХАЛИ: 9 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 України,  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 рішення. 

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 6522186500:04:001:0580), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Чумацька, 30  

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 6522186500:04:001:0802), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Чумацька, 52  

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 6522186500:02:001:0576), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 14  

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 6522186500:04:001:0801), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Костянтина Симонова, 94  

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 одноголосно;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 324 додається 

 

СЛУХАЛИ: 10 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва повітряної 

лінії ПАТ«ЕК «Херсонобленерго» 

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву заступника технічного директора  ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго»  В.А.Кічіянця, схему електропостачання, підготовлено 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.Дати дозвіл ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на розробку проекту 

землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки строком на три 

місяці  орієнтовною площею 0,0170 га на період будівництва повітряної лінії 

0,4 кВ Л.5 КТП- 10/0.4 кВ № 731 від опори № 19, розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул. Набережна, 51 для забезпечення приєднання 

енергоустановок (…)із земель житлової та громадської забудови. 

2. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» протягом місяця звернутись до 

землевпорядної організації , яка має відповідний дозвіл на виконання цих 

робіт  розробку проекту землеустрою  щодо передачі в оренду 

вищезазначеної земельної ділянки.                                

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

І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Сенченко 

І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 



Утрималось: всього -  2 ( Бекіров Р.Д, Неметула Е.М.) 
/ Рішення № 325 додається 

 

СЛУХАЛИ: 11 Про відмову у задоволенні заяви  

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

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

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

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

відмовити в задоволенні заяви в зв’язку з тим,  що зареєстровані  в 

технічному паспорті, на цій земельній ділянці, будівлі не виведені в окремий 

об’єкт. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. (…)щодо присвоєння окремої адреси земельній ділянці 

площею 0,0255 га розташованій за адресою  с. Генічеська Гірка, вул. 

Азовська, 50 в зв’язку з тим. що зареєстровані  в технічному паспорті на цій 

земельній ділянці будівлі не виведені в окремий об’єкт.  

Голосували: 

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

- Пуляєва І.В,., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Білозерцева Ю., Боскіна С.В., 

Бекіров Р.Д , Неметула Е.М., , Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б, 

Кобець М.М.,) 

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 326 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 заяву громадянина України (…) та надані документи, 

підготовлено 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.Внести зміни в п.37  рішення 67 сесії 6 скликання № 1095  від 30.12.2014р. 

в адресу та площу земельної ділянки (…)-  слова « орієнтовною площею 

0,1000 га в с. Генічеська Гірка, вул. Григорія Дериглазова, 8-а» замінити 

словами «орієнтовною площею 0,1349 га в с. Генічеська Гірка, вул. Григорія 

Дериглазова, 24 - а».  .  

Голосували: 



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

І.В,., Остапчук Л.В, , Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Бекіров Р.Д , Неметула 

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

Проти : всього -  1 (Лук’янов А.О) 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 327 додається 

 

СЛУХАЛИ: 13 Про звернення до Президента України, Прем’єр – міністра 

України, Голови Верховної ради України. 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

      Запропонував підтримати звернення депутатів Генічеської районної ради 

та звернутись до Президента України, Прем’єр – міністра України, Голови 

Верховної ради України  щодо проекту Закону України «Про експеримент з 

державної підтримки розвитку лікувально-реабілітаційних закладів (на базі 

проекту «InterMedicalEcoCity»), який зареєстровано під № 4585 від 

17.06.2016 року.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сільська  рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення депутатів Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району  до Президента України, Прем’єр-міністра України та депутатів 

Верховної Ради України . 

2. Звернутись до Президента України, Прем’єр-міністра України та  Голови 

Верховної Ради України. ( додається) 

Голосували: 

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

І.В,., Остапчук Л.В, , Білозерцева Ю., Боскіна С.В., Бекіров Р.Д , Неметула 

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

Проти : всього -  1 (Лук’янов А.О) 

Утрималось: всього -  0  
/ Рішення № 328 додається 

 

РІЗНЕ. 

Сенченко І.Ю. – депутат округу № 13. 

Мешканці селища Приозерне  скаржаться на відсутність  рейсового автобусу. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Передайте скаргу мешканців до виконавчого комітету. Виконавчому 

комітету підготувати лист до перевізника та в Генічеську  РДА. 

 

Кобець М.М. – депутат округу № 12. 

В селі Генічеська Гірка не вивозиться рослинне сміття від контейнерних 

майданчиків.  

 



Плохушко В.О. – сільський голова. 

Зауважив , що спеціально рослинне сміття вивозитись не буде. 

Порекомендував депутатам проводити роботу з населенням щодо 

роз’яснення Правил благоустрою населених пунктів на території сільської 

ради. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 21  сесії Щасливцевської сільської ради  

7скликання  розглянуто. 

21  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується 

закритою. 

 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 
 


