
 
                   ХХІVСЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 24 

12.10. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

14.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 14 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. 

Дериглазов М.В.,Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М 

 

 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 24 –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 24 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 -  15; 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, 

Дериглазов М.В.,Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

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

розвитку. 

2. Бюджетні питання . 

3. Земельні питання. 

4. Різне. 

 

Голосували: 

 За : всього -  15; 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, 

Дериглазов М.В.,Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

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

культурного розвитку 

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 проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до програми соціально - економічного розвитку сільської ради 

на 2016 рік додати розділ  «Основні пріоритетні напрямки в розвитку» а саме 

доповнити: субвенція районному бюджету на придбання сантехнічних матеріалів на 

ремонт інфекційного відділення КЗ Генічеської ЦРЛ на суму 30000,00  гривень. 

2. Внести доповнення у пункт 15 розділу «Благоустрій села», а саме після слів 

«забезпечити фінансування видатків надзвичайних ситуацій» додати слова «та 

комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби» 

передбачивши додатково кошти в сумі 13664,00 гривні. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісії з питань бюджету та 

комунальної власності. 



 

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 № 350 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про преміювання. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова 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 

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

проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Зробив заяву щодо конфлікту інтересів та про те , що участі в голосуванні не 

прийматиме. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Дозволити сільському голові Плохушко В.О. та заступнику сільського голови з 

питань діяльності виконавчого комітету Бородіної О.П.  отримати премію в розмірі 

100% від посадового окладу у жовтні, листопаді, грудні  місяцях 2016 року. 

Голосували: 

За : всього -  13;  ( 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 -  1 ( Дериглазов М.В.) 

Плохушко В.О.- участі в голосуванні не приймав в зв’язку з конфліктом інтересів. 
/рішення № 351 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про прийняття на баланс об’єктів нерухомого майна. 

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

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто Акт обстеження об’єктів нерухомого від 10.10.2016 р. ,власник 

яких невідомий та з метою забезпечення їх зберігання від руйнування та знищення, 



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

затвердити проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на тимчасове зберігання та поставити на баланс виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради дві безхазяйні нежитлові будівлі на території д/ 

садка « Ромашка» , а саме: котельню та склад. 

2.  Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради вжити відповідні заходи 

щодо утримання та зберігання майна зазначеного в пункті 1 цього рішення до 

оформлення його за Щасливцевською сільською радою. 

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 № 352 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про прийняття на баланс вуличного освітлення 

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

комунальною власністю. 

      Комісією відповідно до рішень Щасливцевської сільської ради № 1253 від 

04.08.2015 року,  №  1286 від 25.10.2015 року, № 52 від 16.12.2015 року, про  

визначення замовника, розглянуто надану Комунальною установою з капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального призначення 

Декларацію про готовність об’єктів до експлуатації, підготовлено проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Прийняти на баланс виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради: 

1.1Вуличне освітлення с. Генічеська Гірка, Генічеського району, Херсонської 

області електропостачання від КТП 714 вул. Азовська опор № 2/2, ВЛ-2 оп. 72-80 і 

ВЛ-3 оп. 72-51(декларація про готовність об’єкта  до експлуатації від 21 січня 2016 

року № ХС 142160201697) вартістю 647 121.00 грн. 

1.2.Вуличне освітлення с. Генічеська Гірка вул.. Азовська, Генічеського району, 

Херсонської області (ВЛ-2 оп. 85-113 і ВЛ-3 оп. 50-41 електропостачання від КТП 

714 (декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 21 січня 2016 року № ХС 

142160201684) вартістю 718 129.00 грн. 



2.Доручити Комунальній установі з капітального будівництва об’єктів соціально - 

культурного і комунального призначення вжити заходів щодо проведення 

процедури передачі зазначеного об’єкту. 

  Голосували: 

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

С.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 № 353 додається 
СЛУХАЛИ: 5. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади 
мережі водопостачання 

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

комунальною власністю. 
     Відповідно до рішень Щасливцевської сільської ради № 1193 від 28.05.2015 р., 
№1253 від 04.08.2015 р. від 16.06.2010 р. про визначення замовника, Комунальною 
установою з капітального будівництва об’єктів соціально – культурного і 
комунального призначення  надана декларація про готовність об’єктів до 
експлуатації, 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. Прийняти у комунальну власність територіальної громади сіл Щасливцеве, 
Генічеська Гірка і селища Приозерне в особі Щасливцевської сільської ради 
наступний об'єкт: 
1.1 Реконструйовану мережу водопостачання  с. Щасливцеве (вул. Морська)  

Генічеського району Херсонської області згідно декларації № ХС – 143161901043 

від 11 липня 2016  року вартістю 792,300 грн. 

1.2 Реконструйовану мережу водопостачання  с. Щасливцеве ( вул. Радянська) 

Генічеського району Херсонської області згідно декларації № ХС –143161901036 від 

11 липня 2016 р вартістю 891,335 грн. 
2. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради здійснити відповідні 
заходи, пов'язані з прийняттям у комунальну власність територіальної громади 
об'єктів, зазначених у п.п 1,2 цього рішення. 
3.Виконавчому комітету вирішити питання подальшої експлуатації , об’єктів 
вказаних у п.п1,2 цього рішення, без зміни власника. 

Голосували: 

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

С.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 № 354 додається 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення V сесії  VІІ скликання від 24 

грудня 2015 року № 57 « Про сільський бюджет на 2016 р» .  

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

комунальною власністю. 

Комісією 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 520000 

гривень, в тому числі: за ККД 1404000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 150000 гривень, 

за ККД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 

100000 гривень, за ККД 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами» на суму 30000 гривень, за ККД 1805300 «Єдиний податок з юридичних 

осіб» на суму 120000 гривень, за ККД 1850400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 

суму 120000 гривень. 

1.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 490000 

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  490000 

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 520000 гривень за 

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, у тому числі: видатки 

бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 490000 гривень, та видатки  

загального фонду сільського бюджету на 30000 гривень, згідно з додатком 2 до 

цього рішення. 

1.5. Затвердити перерозподіл видатків загального  фонду 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. 



1.8. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти договір з 

головою Генічеської районної ради для перерахування районному бюджету коштів  

іншої субвенції, з метою придбання сантехнічних матеріалів на ремонт інфекційного 

відділення КЗ   Генічеської ЦРЛ 

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, Боскіна 

С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Кобець М.М., , Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є 

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

Проти : всього -  1( Коновалов О.Б) 

Утрималось:всього -3 ( Лук’янов А.О, Челєбієва З.М, Дериглазов М.В.,) 
/рішення № 355 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на розробку детальних планів окремих 

територій в межах населеного пункту с. Генічеська Гірка та с. Щасливцеве.  

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян, з метою на дання можливості громадянам 

оформити право власності на земельні ділянки,  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.Дати дозвіл на розробку детальних планів окремих територій  в межах с. 

Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області  під розміщення об  єктів׳

житлового та громадського призначення згідно наданих викопіювань з генеральних 

планів, розташованих  на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області, із земель житлової та громадської забудови (вул. 993 

стрилецького полку, 1, 11, вул. Сивашська, 18, Придорожня, 70. 81). 

2.Дати дозвіл на розробку детальних планів окремих територій  в межах с. 

Щасливцеве Генічеського району Херсонської області  під розміщення об׳єктів 

житлового та громадського призначення згідно наданих викопіювань з генеральних 

планів, розташованих  на території Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області, із земель житлової та громадської забудови (вул. 

Арабатська, 67, 55). 

3.Замовником розроблення містобудівної документації зазначеної в п.1 цього 

рішення визначити Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради. 

4. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради визначити джерела 

фінансування розроблення містобудівної документації зазначеної в п. 1 цього 

рішення та організувати його розробку. 

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 № 356 додається 

 

СЛУХАЛИ: 8. 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 проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно 

наданого проекту. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…) площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0812), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Чумацька, 35   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0589), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шосейна, 18   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

3) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0586), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шосейна, 12   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

4) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0584), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шосейна, 20   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 6522186500:02:001:0592), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 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 6522186500:02:001:0591), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шкільна, 10   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 6522186500:02:001:0590), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Молодіжна, 10   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 6522186500:02:001:0585), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Лазурна, 13   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 6522186500:04:001:0810), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Костянтина Симонова, 41   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

10) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0814), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Н. Челебіджихана, 35   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

11) (…)кадастровий номер 6522186500:01:001:0785), розташованої за адресою: с. 

Щасливцеве, вул., Джерельна, 35   Генічеського району Херсонської обл. для 

будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

12) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:0813), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Шосейна, 46   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

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 № 357 додається 

 

СЛУХАЛИ: 9. 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 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 безоплатно у власність земельної ділянки , в зв’язку з відсутністю плану 

зонування території та плану детального планування.  



Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянки площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0588), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Генічеська, 36   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 цьому рішенні, 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 безоплатно у власність земельної ділянки  після розробки та 

затвердження містобудівної документації зазначеної у п.2 цього рішення, або зміни 

приписів діючого законодавства. 

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 № 358 додається 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси земельним ділянкам. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України (…)та надані документи, 

враховуючи наявність державного акту на земельну ділянку, технічний паспорт на 

житловий будинок особистого житлового фонду, свідоцтво про право на спадщину 

земельної ділянки за законом, 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.З метою упорядкування адреси земельної ділянки (…)площею 0,1498 га,  

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Набережна, 62 - а, яка належить 

заявниці на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 07 квітня 2016 

року серії НАІ  735608, зареєстрованого за № 681  присвоїти адресу: с. Щасливцеве. 

вул. Набережна, 62 – в. 

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 № 359 додається 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву головного інженера Генічеського РЕЗ і ЕМ ПАТ ЕК 

«Херсонобленерго» Стельмахова С.М., проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду, підготовлено та надано на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно проекту рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ПАТ «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на два місяці загальною площею 0,0059 га, 

розташованої за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Азовська, 167 для будівництва 

кабельної лінії 10 кВ, що проходить від опори № 53 ПЛ-10кВ ф.685 ПС-35/10 кВ 

«Генгорка» для забезпечення приєднання житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (…),(…) 

2.Визначити  ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго орендну плату 

на місяць у розмірі 3%.  Нормативна грошова оцінка складає 6945,48грн. 

3.Передати ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго вищезазначену 

земельну ділянку в оренду строком на 3(три) місяці. 

Голосували: 

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

Боскіна С.В.,  Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М,  Білозерцева Ю.Є , Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко 

І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 3 (Зевадінов М,Е., Неметула Е.М, Бекіров Р.Д.,) 
/рішення № 360 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 проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно 

наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало.  

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни в п.48  рішення 47 сесії 6 скликання № 761  від 02.12.2013р.в 

ідентифікаційний номер  (…)- слова « ідентифікаційний номер (…)  » замінити 

словами «ідентифікаційний номер (…)».  



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 № 361 додається 

 

СЛУХАЛИ: 13. 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 заяву згідно 

наданого проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Поставив запитання про сплату за оренду землі надану для будівництва повітряної 

лінії. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував комісії з питань регулювання земельних відносин перевірити 

договори оренди . 

Більше 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 орієнтовною площею 0,0400 га на період 

будівництва повітряної лінії 10 кВ від опори  № 62 ПЛ-10кВ Л -692 ПС-35/10кВ 

«Счастливцево» розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Набережна для 

забезпечення приєднання енергоустановок (…). . 

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.                                

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

І.Ю.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 2. (Дериглазов М.В.) 



/Рішення № 362 додається 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви  

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто  заяву генерального директора ТОВ «Херсонавтотранс» 

Д.О.Сербіна, враховуючи договір купівлі – продажу об’єкта групи Ж – «База 

відпочинку», Витяг з Державного реєстру правочинів, підготовлено та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяви в 

зв’язку з невідповідністю наміру щодо відведення земельної ділянки генеральному 

плану забудови с. Щасливцеве. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити ТОВ «Херсонавтотранс» в задоволенні заяви в зв’язку з 

невідповідністю наміру щодо відведення земельної ділянки генеральному плану 

забудови с. Щасливцеве, розташованої в межах  с. Щасливцеве, вул. Миру, 84 

Генічеського р-ну Херсонської області.  

Голосували: 

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

Боскіна С.В.,  Остапчук Л.В., Кобець М.М., Лук’янов А.О.,  Зевадінов М.Е.,  

Білозерцева Ю.Є , Дериглазов М.В., 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 3. (Бекіров Р.Д., Неметула Е.М , Челєбієва З.М.) 
/рішення № 363 додається 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви  

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву громадянки України (…)та надані документи, 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяви в 

зв’язку з відсутністю плану детального планування. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити (…) (ідентифікаційний номер (…))  у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення приватизованої земельної ділянки площею 0,15 га, 

цільове призначення якої змінюється,  в зв’язку з відсутністю плану детального 

планування. 

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 № 364 додається 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження Порядку виплати винагороди державним 

реєстраторам 

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

комунальною власністю. 

З метою забезпечення стимулюючого впливу на ефективність праці та 

зміцнення виконавчої дисципліни державних реєстраторів, 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. Затвердити Порядок виплати винагороди державним реєстраторам що 

перебувають у трудових відносинах з Виконавчим комітетом Щасливцевської 

сільської ради (додається). 

2. Порядок зазначений у п. 1 цього рішення підлягає застосуванню з 

01.10.2016 року. 

 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 № 365 додається 

 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 24  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

 

24  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 


