
 
                   ХХІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 22 

 

26.09. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 12 чол. 

 

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

Лук’янов А., Зевадінов М,Е. Білозерцева Ю.Є , Боскіна 

С.В, Челєбієва З.М, Неметула Е.М. Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М. 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Дериглазов М.В. 

Степанян Л.Ю. 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

 Присутні: Пономарьов О.П. – сільський голова 

Стрілківської сільської ради. 

 
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 22 –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. 



Пропоную обрати на 22 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 -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

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

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

 

Голосували: 

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

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

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

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

 Спільною робочою групою на її засіданні 20.09.2016 р. розглянуто пропозиції щодо 

зміни назви майбутньої об’єднаної територіальної громади та відповідного внесення 

змін до проекту рішення Щасливцевської сільської ради "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад", враховуючи результати громадських слухань 

щодо цих пропозицій, практики підготовки та форми рішень сільських рад щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад, яка склалася в Україні, зокрема 

щодо назви майбутніх об’єднаних територіальних громад які визначаються 

відповідно до назви їх майбутнього адміністративного центру, підготовлено та 

надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція : затвердити наданий проект. 

ВИСТУПИЛИ: 

Пономарьов О.П.- сільський голова Стрілківської сільської ради. 

Звернувся до депутатів Щасливцевської сільської ради з пропозицією : одночасно з 

внесенням змін до проекту рішення « Про добровільне об’єднання територіальних 



громад» прийняти рішення  про внесення змін до перспективного плану об’єднаних 

територіальних громад та звернутись з відповідним клопотанням до Херсонської 

обласної ради . Також зауважив , що назва « Арабатська об’єднана територіальна 

громада» була компромісом до якого дійшла спільна робоча група, але змінилось 

законодавство і зараз потрібно привести рішення у відповідності до змін. 

 

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

політики. 

Запропонував підготувати проект рішення та дане питання розглянути на черговій 

сесії Щасливцевської сільської ради 28.09.2016 р .  

Голосували: 

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

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

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

Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія Щасливцевська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити пропозиції підготовлені спільною робочою групою на її засіданні 

20.09.2016 р. щодо зміни назви майбутньої територіальної громади з "об’єднана 

сільська Арабатська територіальна громада Генічеського району Херсонської 

області" на "об’єднана сільська Стрілківська територіальна громада Генічеського 

району Херсонської області". 

2. Внести зміни до Додатку до рішення 12 сесії Щасливцевської сільської ради 

7 скликання № 190 від 28.04.2016 р. "Про схвалення проекту рішення сільської ради 

"Про добровільне об’єднання територіальних громад" в редакції згідно з рішенням 

19 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання №290 від 12.08.2016 р. "Про 

внесення змін та викладення в новій редакції Додатку до рішення 12 сесії 

Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 190 від 28.04.2016 р. "Про схвалення 

проекту рішення сільської ради "Про добровільне об’єднання територіальних 

громад" та визнання таким що втратило чинність раніше прийнятого рішення.", 

змінивши в його тексті  слова "об’єднана сільська Арабатська територіальна 

громада" на "об’єднана сільська Стрілківська територіальна громада", в усіх 

відмінниках. 

3. Доручити сільському голові Плохушко В.О. невідкладно подати це рішення 

до Херсонської обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради 

Пуляєву І.В. 

Голосували: 



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

Остапчук Л.В, Лук’янов А.О, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, 

Боскіна С.В., Неметула Е.М., Челєбієва З.М. , Сенченко І.Ю., Кобець М.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 1. Бекіров Р.Д. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 22  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

22  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 

 
 


