
 
 

                           ХХVІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 26 

14.11. 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., 

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М. Сенченко І.Ю., 

Кобець М.М. , Степанян Л.Ю. Дериглазов 

М.В.,Зевадінов М.Е. ,  Лук’янов А.,О. 

 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

  

Відсутні з поважних причин депутати : Боскіна С.В, 

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 26 – ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

/Звучить гімн України. 

 

Коновалов О.Ю– депутат сільської ради. 

Запропонував обрати на 26 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Остапчук Л.В., Дериглазов М.В. 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 



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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

 

1.Бюджетні питання. 

2.Земельні питання. 

3.Про внесення змін до Статуту Комунальної установи з капітального будівництва 

об’єктів соціально –культурного і комунального призначення Щасливцевської 

сільської ради. 

4.Різне. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

СЛУХАЛИ: 1.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: 

 

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. Затвердити перерозподіл видатків загального та спеціального фонду 

сільського бюджету в межах річних бюджетних призначень , згідно з додатком 1 

до цього рішення. 

1.2.  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 Щасливцевської 

сільського бюджету, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.3. Доповнити додаток № 5 до рішення V сесії  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 3 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 -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 403 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про передачу безкоштовно у власність земельної ділянки 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісія розглянула заяви громадян та надані документи, підготувала та надає 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян 

згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати гр. України  (…) земельну ділянку (кадастровий номер 

6522186500:01:001:0753) площею 0,1000 га для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови  

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Зяблівська, 1 Генічеського району 

Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:01:001:0754) площею 0,0913 га для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель житлової та 

громадської забудови  розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Арабатська, 

45 Генічеського району Херсонської обл. 

3.Передати  (…)безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий номер 

6522186500:04:001:0644) площею 0,0900 га для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови  

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Берегова, 63 Генічеського 

району Херсонської обл. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 



/рішення № 404 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3.  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  (…),  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, враховуючи наявність детального плану 

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

земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:0809) 

для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Василя Ковшова, 37   

Генічеського району Херсонської обл. із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2.Гр. (…)передати безоплатно у власність земельну ділянку зазначену в цьому 

рішенні.  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 405 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4.  Про узгодження поділу земельної ділянки 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву  громадянки  (…)схему поділу земельної ділянки, 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

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

затвердити наданий проект. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики.  

Запропонував додати до п.1 слова «за умови зміни цільового призначення 

новостворюваної земельної ділянки.»  



Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Узгодити (…)розподіл земельної ділянки , яка належить їй на підставі  Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу земельної ділянки 

загальною площею 0,1045 га, розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. 

Набережна, 40 - б  на дві самостійні та присвоїти новостворюваній земельній 

ділянці  площею 0,0100 га  адресу с. Щасливцеве, вул. Набережна, 40 –в за умови 

зміни цільового призначення,  за земельною ділянкою  площею 0,0945 га 

залишити адресу с. Щасливцеве, вул. Набережна, 40 - б .  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 406 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Статуту комунальної установи в новій 

редакції. 

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

комунальною власністю. 

В зв’язку зі змінами у законодавстві щодо реєстрації неприбуткових 

організацій, та встановлення Податковим Кодексом України певних вимог до їх 

правовстановлюючих документів, що встановлюють ознаки неприбутковості 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 13.07.2016р. 

"Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до 

Реєстру та виключення з Реєстру", розглянувши клопотання Комунальної 

установи з капітального будівництва об'єктів соціально-культурного і 

комунального призначення Щасливцевської сільської ради, 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 нову редакцію статуту "Комунальної установи з капітального 

будівництва об'єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Щасливцевської сільської ради" (ідентифікаційний код юридичної особи 

36290993), згідно з додатком №1 до цього рішення. 

2. Доручити керівнику комунальної установи зазначеної у п. 1 цього рішення, 

Мірошниченко В.Г., провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової 

редакції статуту.  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 407 додається 

 

СЛУХАЛИ: 6 Про збільшення статутного капіталу КП « Комунсервіс» 

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

комунальною власністю. 

 Комісією розглянуто заяву директора КП « Комунсервіс» Коновалова О.Б. 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.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 14038309 гривень. 

3. Затвердити зміни та доповнення до Статуту. 

4. Зобов’язати керівника КП « Комунсервіс» Коновалова О.Б. 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 -  13; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Коновалов О.Б, С.В., 

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

М.В.,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.,О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 408 додається 



 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 26  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

26  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 
 


