
 
                   ХХVІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 27 

25.11. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 10 чол. 

 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Неметула 

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

Лук’янов А.О., Боскіна С.В, Челєбієва З.М 

 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

  

Відсутні з поважних причин депутати : Білозерцева 

Ю.Є, Дериглазов М.В., Коновалов О., Кобець М.М. 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

Запропонував розпочати роботу 27 –ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Неметула Е.М., , 

Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.О, Боскіна С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

 /Звучить гімн України. 

 

Бекіров Р.Д – депутат сільської ради. 

Запропонував обрати на 27 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

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

 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 



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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Неметула Е.М., , 

Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.О, Боскіна С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1.Про реалізацію адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та 

покарань у виді громадських робіт. 

2.Про прийняття у комунальну власність житлового будинку з 

господарськимибудівлями та спорудами розташованого по вул. Сивашська, 1 в с. 

Щасливцеве. 

3.Земельні питання. 

4.Різне. 

 

Доповнення до порядку денного: 

-  Про прийняття Програми безоплатної  – правової допомоги у Щасливцевській 

сільській раді Генічеського району Херсонської області на 2017 – 2018 роки 

-  Про розгляд рішення 8 сесії  Херсонської обласної ради № 247  від 18.10.2016 

року 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю. Неметула Е.М., , 

Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю,Зевадінов М.Е.,  Лук’янов А.О, Боскіна С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

Затверджений порядок денний: 

1.Про реалізацію адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та 

покарань у виді громадських робіт. 

2.Про прийняття у комунальну власність житлового будинку господарськими 

будівлями та спорудами розташованого по вул. Сивашська, 1 в с. Щасливцеве.  

3.Земельні питання. 

4. Про прийняття Програми безоплатної  – правової допомоги у Щасливцевській 

сільській раді Генічеського району Херсонської області на 2017 – 2018 роки 

5.Про розгляд рішення 8 сесії  Херсонської обласної ради № 247  від 18.10.2016 

6.Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про реалізацію адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт та покарань у виді громадських робіт. 

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

регуляторної політики. 



З метою реалізації адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та 

покарань у виді громадських робіт, враховуючи запити Генічеського районного 

відділу Кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України в Херсонській області, 

АР Крим та м. Севастополі, щодо визначення виду громадських робі та переліку 

об'єктів на яких вони будуть проводитись, 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. Визначити наступні види громадських робіт, на території Щасливцевської 

сільської ради, до яких будуть залучатися особи щодо яких застосовані 

адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт та особи засудженні до 

покарань у виді громадських робіт: 

- роботи з благоустрою (прибирання вулиць, доріг та інших територій бюджетних 

установ та організацій підприємств державної та комунальної форм власності; 

упорядкування дитячих та спортивних майданчиків; ремонт будівель та 

комунікацій об'єктів соціальної сфери; упорядкування території пляжів); 

- надання допомоги по господарству пенсіонерам і інвалідам. 

2. Визначити на території Щасливцевської сільської ради об'єктами, на яких 

особи зазначені у п. 1 цього рішення відбуватимуть стягнення та покарання у 

вигляді громадських робіт, є Комунальне підприємство "Комунсервіс" 

Щасливцевської сільської ради та  Комунальне підприємство "МАКС-ІНВЕСТ" 

Щасливцевської сільської ради. 

3. Погодити види громадських робіт та об'єкти на якому вони будуть 

проводитись з Генічеським районним відділом Кримінально-виконавчої інспекції 

УДПтС України в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. 

4. Визнати таким що втратило чинність рішення 33 сесії Щасливцевської 

сільської ради 6 скликання №544 від 27.12.2012 р. "Про реалізацію 

адміністративних  стягнень у вигляді громадських робіт  та покарань у виді 

громадських робіт"  

5. Встановити що це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 409 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про прийняття у комунальну власність житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами розташованого по вул. 

Сивашська,1 в с. Щасливцеве. 

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

комунальною власністю. 



Розглянувши Акт приймання-передачі складений комісією що утворена 

розпорядженням сільського голови №86 від 27.07.2016 р. "Про створення комісії 

щодо приймання-передачі об’єкту житлової нерухомості", враховуючи рішення 

51 сесії Щасливцевської сільської ради 6 скликання №845 від 11.02.2014 р. "Про 

надання згоди на прийняття у комунальну власність житлового будинку 

оператора.", Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

№401 від 29.06.2016 р. "Про безоплатну передачу державного майна з балансу 

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (філія УМГ "Харківтрангаз") у комунальну власність 

територіальної громади Щасливцевської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області", 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 Акт приймання-передачі складений комісією що утворена 

розпорядженням сільського голови №86 від 27.07.2016 р. "Про створення комісії 

щодо приймання-передачі об’єкту житлової нерухомості". 

2. Безоплатно прийняти з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка і селище Приозерне (в 

особі Щасливцевської сільської ради) – житловий будинок з господарськими 

будівлями та спорудами (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 

472357765221) розташованого по вул. Сивашська, 1 в с. Щасливцеве Генічеського 

району Херсонської області. 

3. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради поставити на баланс 

майно зазначене у п. 2 цього рішення. 

4. Протягом двох тижнів з моменту прийняття повідомити про це рішення 

Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/Рішення № 410 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду  

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто  заяву заступника директора технічного з питань 

організації приєднання електроустановок замовників до електричних мереж 

В.А.Кічіянця, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, 



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

задовольнити заяву згідно наданог7о проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Зробив зауваження , що дозвіл надається на частину вулиць , а перспективно 

надавати на всю вулицю. Запропонував в подальшому домовлятись про це з ПАТ 

« Херсонобленерго». 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити ПАТ «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (кадастровий номер 6522186500:01:001:0796) в оренду строком 

на три місяці загальною площею 0,0809 га  для будівництва КТП -10/0,4 к В та 0,4 

кВ , що проектується від опори № 13 ПЛ-10кВ ф-692 ПС-35/10 кВ «Щасливцево»  

для забезпечення приєднання житлових будинків  з господарськими будівлями і 

спорудами до межі земельних ділянок, розташованих по вул. Амбулаторна, 37, 

б/н, вул. Водна, 4, вул. Л.Українки, 14 із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

2.Визначити  ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго орендну 

плату на місяць у розмірі 3%.  Нормативна грошова оцінка складає 32554,16грн. 

3.Передати ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго вищезазначену 

земельну ділянку в оренду строком на 3(три) місяці 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 411 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду  

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву заступника директора технічного з питань 

організації приєднання електроустановок замовників до електричних мереж 

В.А.Кічіянця, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, 

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 ПАТ «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (кадастровий номер 6522186500:01:001::0784) в оренду строком 

на три місяці загальною площею 0,0283 га  для будівництва КТП -10/0,4 кВ № 484 

повітряної лінії ПЛ 0,4 кВ Ф-5 від оп.№ 3 для забезпечення приєднання житлових 

будинків  з господарськими будівлями і спорудами до межі земельної ділянки, 

розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. Набережна із земель житлової та 

громадської забудови Щасливцевської сільської ради.  

2.Визначити  ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго орендну 

плату на місяць у розмірі 3%.  Нормативна грошова оцінка складає 17560,15грн. 

3.Передати ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго вищезазначену 

земельну ділянку в оренду строком на 3(три) місяці 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/Рішення № 412 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про узгодження поділу земельної ділянки 

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина  України (…),  схему поділу земельної 

ділянки, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

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

задовольнити заяву згідно наданого проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Узгодити (…)розподіл земельної ділянки , яка належить йому на підставі 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку  загальною площею 0,1318 га, розташованою 

за адресою с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 32 - в  на дві самостійні та 

присвоїти новостворюваній земельній ділянці  площею 0,0627 га  адресу с. 

Генічеська Гірка, вул. Набережна, 32 - д,  за земельною ділянкою  площею 0,0691 

га залишити адресу с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 32- в .  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 413 додається 



 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

безоплатно у власність  земельної ділянки 

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяви громадян України,  проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, враховуючи відсутність детальних 

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

комісії: задовольнити заяви  в частині затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки громадянам та відмовити  

щодо передачі безоплатно у власність земельних ділянок зазначених в  п 1. 

проекту рішення  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 проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0792), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Амбулаторна, 4 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських  

2) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0793), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Амбулаторна, 2 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

2. Вищезазначеним громадянам  відмовити  щодо передачі безоплатно у власність 

земельних ділянок зазначених в цьому рішенні, в зв’язку з відсутністю плану 

зонування території та плану детального планування.  

3. Рекомендувати заявникам 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 -  11; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 414 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви 

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 



Комісією розглянуто заяву директора ТОВ «АЗОВ КУРОРТ» Євдокименко 

Віктора Анатолійовича, надані документи , підготовлено для розгляду проект 

рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяви згідно наданого 

проекту . 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити ТОВ «АЗОВ КУРОРТ»    у наданні дозволу    (ідентифікаційний код 

юридичної особи 37638931) на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду    земельної ділянки для розміщення існуючого кемпінгу в зв’язку з 

невідповідністю заяви з наданими документами.  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 415 додається 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про узгодження об׳єднання двох земельних ділянок 

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України (…), враховуючи договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, підготовлено та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Узгодити об’єднання двох земельних ділянок з кадастровими номерами 

6522186500:21:003:0019 та 6522186500:21:008:0014 наданих для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в одну та 

залишити об’єднаній земельній ділянці адресу: с. Щасливцеве, вул. Гагаріна, 54 

Генічеського р-ну Херсонської області. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 416 додається 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до раніше прийнятих рішень сесій 



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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто  заяви громадян України  та надані документи, враховуючи 

технічну помилку в паспорті, 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.Внести зміни в п. 125  рішення 33 сесії 6 скликання № 555  від 29.12.2012р. у 

прізвище - слова «(…)» замінити словами «(…)» на підставі Свідоцтва про шлюб 

(серія 1-КГ № 086251).  

2.Внести зміни в п. 28  рішення 84 сесії 6 скликання № 1327  від 21.10.2015р. в 

адресу земельної ділянки (…). - слова «с.Генічеська Гірка, вул. Н.Челебіджихана, 

38» замінити словами «с. Генічеська Гірка, вул. Григорія Дериглазова, 6-а».  

3.Внести зміни в  рішення 23 сесії 7 скликання  № 344 від 28.09.2016р. 

доповнивши пунктом 2.1. «Відмовити гр. (…) щодо передачі безоплатно у 

власність земельної ділянки площею 0,0949 га» в зв’язку з тим, що право на 

безоплатну передачу земельної ділянки нею використане. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 417 додається 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

передачі безоплатно у власність земельної ділянки 

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

відносин, 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 6522186500:04:001:0816), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Чумацька, 16   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 6522186500:04:001:0815), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Чумацька, 14 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 6522186500:02:001:0595), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка , вул., Молодіжна, 15 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 6522186500:02:001:0594), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Молодіжна, 13  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

5) (…)площею 0,1292 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0597), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Азовська, 110 - б  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

6) (…)площею 0,0995 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0748), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул., Амбулаторна, 33 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 -  9;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Пуляєва І.В, 

Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва З.М, Зевадінов 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1. (Степанян Л.Ю) 

Бекіров Р.Д. – участі в голосуванні не брав, вийшов з зали засідань. 
/рішення № 418 додається 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про передачу безкоштовно у власність земельної ділянки   

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

відносин, охорони  навколишнього середовища. 

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

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

задовольнити заяву згідно наданого проекту.  

Сесія сільської ради 



ВИРІШИЛА: 

 

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

6522186500:02:001:0581) площею 0,0949 га для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови  

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Шосейна, 44 Генічеського 

району Херсонської обл. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 419 додається 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про прийняття Програми безоплатної  – правової допомоги у 

Щасливцевській сільській раді Генічеського району Херсонської області на 

2017 – 2018 роки 

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

регуляторної політики. 

Комісією розглянуто клопотання Відділу "Генічеське бюро правової 

допомоги" Каховського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги та з метою підвищення якості надання правових послуг, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і 

свобод, їх відновлення у разі їх порушення , 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. Затвердити Програму безоплатної - правової допомоги у Щасливцевській 

сільській раді Генічеського району Херсонської області на 2017 - 2018 роки, 

згідно з додатком №1 до цього рішення. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 420 додається 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд рішення 8 сесії  Херсонської обласної ради № 247  

від 18.10.2016 року 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 



Вніс на розгляд сесії  Рішення VIII сесії Херсонської обласної ради 7 

скликання № 247 від 18.10.2016 р. "Про створення тимчасової контрольної комісії 

з вивчення проблемних питань щодо реалізації перспективного плану формування 

територіальних громад Херсонської області та підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до нього". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Поставив запитання до голови сільської ради та депутатів  щодо позицій сільської 

ради в зв’язку з прийнятим рішенням  8 сесії  Херсонської обласної ради № 247  

від 18.10.2016 року.  Чи залишається сільська рада на своїх позиціях чи прийме 

рішення залишитись спроможними?. 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Відповів, що є рішення сільської ради з цього питання , проведені неодноразово 

громадські слухання, тому є пропозиція підтвердити свої наміри та звернутись до 

обласної ради з пропозицією щодо внесення змін до перспективного плану 

формування громад Херсонської області, та передбачення в ньому об’єднаної  

сільської Стрілківської територіальної громади. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

За пропозицією сільського голови, враховуючи результати громадських 

обговорень та безпосередньо 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" з подальшими змінами 

відповідно до рішення 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.", рішення 22 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання №329 від 26.09.2016 р. "Про внесення змін до рішень сільської ради 

щодо добровільного об'єднання територіальних громад", підготовлено та надано 

на розгляд сесії проект рішення.  

Сільський голова поставив на голосування підготовлений проект рішення. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтвердити доцільність об'єднання територіальної громади сіл 

Щасливцеве, Генічеська Гірка, селища Приозерне Генічеського району 

Херсонської області, (представницький орган Щасливцевська сільська рада) з 

територіальною громадою села Стрілкове Генічеського району Херсонської 

області (представницький орган Стрілківська сільська рада) в об’єднану сільську 

Стрілківську територіальну громаду Генічеського району Херсонської області, з 

визначенням села Стрілкове її адміністративним центром, та утворенням центру 

надання адміністративних послуг у с. Щасливцеве. 



2. Визнати таким що не відповідає інтересам територіальної громади сіл 

Щасливцеве, Генічеська Гірка, селища Приозерне Генічеського району 

Херсонської області, (представницький орган Щасливцевська сільська рада) 

існуючий перспективний план формування громад Херсонської області, що 

передбачає утворення єдиної в Генічеському районі Херсонської області, 

Генічеської міської об'єднаної територіального громади. 

3. Направити до Херсонської обласної ради пропозицію щодо внесення змін 

до перспективного плану формування громад Херсонської області, та 

передбачення в ньому об’єднаної територіальної громади зазначеної у п. 1. цього 

рішення. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось: всього -  1. (Бекіров Р.Д) 
/рішення № 421 додається 

 

РІЗНЕ. 

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

власністю. 

Поставила запитання щодо визначення остаточного місця розташування нового 

кладовища в с. Приозерне та с. Генічеська Гірка, рішення не прийнято. 

 

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

політики. 

Запропонував утворити тимчасову комісію з залученням спеціалістів виконавчого 

комітету з визначення місця розташування кладовища в с. Приозерне та с. 

Генічеська Гірка. 

 

За пропозицію сільського голови Плохушко В.О. , з метою визначення місця 

розташування кладовища , сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити тимчасову комісію з залученням спеціалістів виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради у складі: 

- Білозерцева Ю.Є – депутат сільської ради, голова комісії 

- Остапчук Л.В. – депутат сільської ради , член комісії; 

- Бекіров Р.Д. – юрисконсульт виконавчого комітету, депутат сільської ради , член 

комісії; 

-Дериглазов М.В. – спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконкому, 

депутат сільської ради, член комісії; 

- Кобець М.М. – депутат сільської ради, член комісії; 

-Філенкова Л.В. – спеціаліст по земельним питанням виконкому, член комісії; 



- Борідко М.В. – в. о. начальника відділу містобудування та архітектури, член 

комісії. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Боскіна С.В.,  Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Лук’янов А.О,Челєбієва 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 422 додається 

 

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

політики. 

Поставив запитання до голови сільської ради  щодо грейдерування вулиць.  

 

Плохушко В.О.  – сільський голова. 

Надав роз’яснення , що грейдеруваитсь будуть в першу чергу проблемні вулиці, 

які потребують підсипки , з’ізди . 

 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 27  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

27  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 
 


