
 
                   ХХVІІІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 28 

 

 

15.12. 2016 р. -  

14.00 год. 

 

20.12.2016р. 

11.00 год 

с. Щасливцеве 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол. 

 

Присутні  на початок  1- го засідання  депутатів – 8 чол. 

 

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов 

А.О,Челєбієва З.М,.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , 

Коновалов О.Б,  

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Боскіна С.В, 

Пуляєва І.В., Кобець М.М., Степанян Л.Ю., Сенченко І.Ю 

Зевадінов М.Е. 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – депутат Остапчук Л.В. 

  

 
 

 

І засідання 28 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

 

15.12. 2016 р. -  

14.00 год. 
  

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 28 –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 лічильної 

комісії? 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Депутат Коновалов О.Б. запропонував обрати лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Бекірова Р.Д. та Білозерцеву Ю.Є. 

 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

 За : всього -  8 одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , Коновалов О.Б,  

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

 

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

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

2. Бюджетні питання. 

3. Різне 

 

Доповнення до порядку денного: 

Про внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу я/садка « 

Дзвіночок» 

Про доручення сільському голові щодо звернення до районної ради 

Про схвалення проекту акту регуляторної дії, проекту рішення сільської ради « 

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ Щасливцевської 

сільської ради» 

Голосували: 

 За : всього -  8 одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , Коновалов О.Б,  

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

Затверджений порядок денний: 

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

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 рік. 

2. Бюджетні питання. 

3.Про внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу я/садка « 

Дзвіночок» 

4.Про доручення сільському голові щодо звернення до районної ради 

5.Про схвалення проекту акту регуляторної дії, проекту рішення сільської ради « 

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ Щасливцевської 

сільської ради» 



6. Різне 

 

15.12.2016р.- І  засідання 28 сесії сільської ради 7 скликання. 

14.00 г. 

 

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

економічного та культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 

2016 рік 

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

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто питання щодо необхідності внесення змін , доповнень до 

Програми соціально – економічного та культурного розвитку на 2016 р. , 

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 доповнення до розділу « Благоустрій села» Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2016 

рік, а саме: встановити дорожні знаки на території Щасливцевської сільської ради 

, передбачивши кошти в сумі 42000 гривень  . 

2. Доповнити Програму соціально – економічного та культурного розвитку 

Щасливцевської сільської ради на 2016 рік, а саме: в розділ «Розвиток закладів 

освіти, культури та спорту» внести поточний ремонт топічної БК с. Щасливцеве 

передбачивши кошти на суму 71230 грн., придбання костюмів на суму 49900 грн. 

, придбання господарчих товарів, канцтоварів , ялинок та призів для святкування 

Нового року на суму 15000 грн. 

Придбання тренажеру для спортивного залу в сумі 48500 грн. 

3. Внести зміни до Програми соціально – економічного та культурного розвитку 

Щасливцевської сільської ради на 2016 рік в розділ « Основні пріоритетні 

напрямки  в розвитку» , а саме доповнити: субвенція районному бюджету на 

придбання монітора « НЕАСО монітор пацієнта G3H» для реанімаційного 

відділення КЗ Генічеської ЦРЛ на суму 35100 грн.; придбання сантехнічних 

матеріалів для ремонту інфекційного відділення КЗ Генічеської ЦРЛ на суму 

30000,00 грн. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету та 

управління комунальною власністю. 

Голосували: 

 За : всього -  9; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , Коновалов О.Б,  

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 423 додається 



 

СЛУХАЛИ: 2. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Челебієва З.М. – депутат округу № 3. 

Уточнила на які цілі перераховуються кошти для ЦРЛ. 

 

Остапчук Л.В – надала відповідь , щодо виділення коштів ЦРЛ для придбання 

монітора для реанімаційного відділення ЦРЛ. 

 

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

Зауважив , що хворим , які звертаються за матеріальною допомогою до 

сільської ради надаються маленькі суми. 

Під час обговорення цієї теми було запропоновано внести зміни до діючого 

Положення щодо надання матеріальної допомоги. З цією метою дати доручення 

комісії з питань соціально – економічного розвитку підготувати пропозиції щодо 

діючого Положення про надання матеріальної допомоги. 

Голосували: 

 За : всього -  6;  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Остапчук Л.В, 

Лук’янов А.О, Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , Коновалов О.Б,  

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  3.( Челєбієва З.М, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д.) 

 Більше 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 255710 

гривень , в тому числі:  за ККД 1805300 « Єдиний податок з юридичних осіб» на 

суму 30000 гривень.  

1.2 Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 255710 

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 255710 

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 255710 гривень 

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, бюджету розвитку 

( спеціального фонду) на суму 255710 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 сільської ради 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 монітора « НЕАСО монітор пацієнта 

G3H» для реанімаційного відділення КЗ  Генічеської ЦРЛ. 

2.  Головному бухгалтеру сільської ради Слойковій Н.М. внести відповідні зміни 

до д бюджетних призначень сільського бюджету на 2016 рік. 

Голосували: 

 За : всього -  9; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, , Коновалов О.Б. ) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 424 додається 

РІЗНЕ. 

Обговорювали питання щодо грейдерування вулиць населених пунктів , 

депутат округу № 6 Неметула Е.М. звернув увагу на необхідність таких робіт на 

своєму окрузі. 

Депутати Остапчук Л.В. та Білозерцева Ю.Є. підіймали питання щодо 

автобусного сполучання Генічеськ – Приозерне , Генічеськ – Щасливцеве.  

З’ясували , що відбулася зміна керівника фірми – перевізника. Питання 

автобусного сполучення наразі буде врегульовано. Рейс Генічеськ – Приозерне 

відбудеться 16 грудня 2016 року. 

Депутат Дериглазов М.В. – порушив питання щодо невиконання попередніх 

рішень сесій , а саме: не вивезення тимчасових споруд , зміни цільового 

призначення земельних ділянок, встановлення розібраного дитячого майданчику в 

с. Генічеська Гірка. Запропонував дати протокольне доручення сільському голові 

у зв’язку з невиконанням попередніх рішень ради притягнути до дисциплінарної 

відповідальності винних осіб та вжити заходів щодо їх виконання до 23.02.2016 р. 

Голосували: 



 За : всього -  7;   (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - Дериглазов М.В., 

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О,Челєбієва З.М,.,  Білозерцева Ю.Є ,. ) 

Проти : всього -  0 

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

 

Протокольне доручення 28 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання. 

Сільському голові Плохушко В.О. у зв’язку з невиконанням попередніх рішень 

ради, а саме: рішення 25 сесії № 369 від 03.11.2016 р.  притягнути до 

дисциплінарної відповідальності винних осіб та вжити заходів щодо їх виконання 

до 23.02.2016 р. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова оголосив І засідання 28 сесії Щасливцевської 

сільської ради закритим. ІІ засідання призначено на 20.12.2016 р. на 11.00 год. 

 

Голова сесії – сільський голова                                                    Плохушко В.О. 

 

 

Секретар сесії – голова комісії 

 з питань бюджету та управління 

 комунальною власністю  –                                                      Остапчук Л.В. 

 

                                   

ІІ засідання 28 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

 

20.12.2016р. 

11.00 год.                                                               с. Щасливцеве 
 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол. 

 

Присутні  на початок  ІІ - го засідання  депутатів – 9 чол. 

 

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О,.,  Білозерцева Ю.Є , 

Коновалов О.Б, Пуляєва І.В., Степанян Л.Ю., Сенченко І.Ю 

 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

Відсутні з поважних причин депутати: Боскіна С.В, Кобець М.М., Челєбієва З.М, 

Челєбієва З.М, Неметула Е.М. 

Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 



- Пропоную продовжити роботу 28 –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 лічильної 

комісії? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Депутат Коновалов О.Б. запропонував обрати лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Бекірова Р.Д. та Білозерцеву Ю.Є. 

 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О,.,  Білозерцева Ю.Є , 

Коновалов О.Б, Пуляєва І.В., Степанян Л.Ю., Сенченко І.Ю 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
 

СЛУХАЛИ : 3. 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. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

 Зауважив , що двері в д/с « Ромашка» практично нові і дуже швидко зламались. 

На його думку треба перевірити з яких причин це сталось, можливо це 

недбайливе ставлення до майна.  

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував створити тимчасову комісію з залученням працівників виконкому, 

та  доручити з’ясувати обставини з яких було зламано двері , знайти винних. 

Склад комісії:  

Дериглазов М.В. – голова комісії, голова комісії з питань соціально –

економічного розвитку; 

Пуляєва І.В. – член комісії, депутат округу; 

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

комунальною власністю;  

Петрик Н.М. – бухгалтер виконкому. 

Голосували: 



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

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Лук’янов А.О,.,  Білозерцева Ю.Є , 

Коновалов О.Б, Пуляєва І.В., Степанян Л.Ю., Сенченко І.Ю 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

Протокольне доручення 28 сесії тимчасовій  комісії у складі: 

Дериглазов М.В. – голова комісії, голова комісії з питань соціально –

економічного розвитку; 

Пуляєва І.В. – член комісії, депутат округу; 

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

комунальною власністю;  

Петрик Н.М. – бухгалтер виконкому. 

Вивчити обставини за яких було зламані вхідні двері в дитячому садку 

«Ромашка» в с. Щасливцеве. Про висновки комісії доповісти на черговій сесії в 

лютому місяці. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова поставив на голосування проект рішення 

наданий комісією. 

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 255400 

гривень, в тому числі:  за ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 

20000 гривень, за ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

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

нежитлової нерухомості» на суму 68000 гривень, за ККД 18030100 «Туристичний 

збір, сплачений юридичними особами» на суму 74000 гривень, за ККД 18030200 

«Туристичний збір, сплачений фізичними особами» на суму 32000 гривень, за 

ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 61400. 

1.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 255400 

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  255400 

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 255400 гривень 

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, бюджету розвитку 



(спеціального фонду) на суму 255400 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. 

2. Головному   бухгалтеру сільської  ради  Слойковій Н. М. внести   відповідні  

зміни  до  бюджетних призначень  сільського   бюджету  на 2016 рік. 

3. Контроль за виконанням покласти на постійну депутатську  комісію з  

питань  бюджету, управління комунальною власністю. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 425 додається 

 

СЛУХАЛИ : 4. 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 255400 гривень за рахунок коштів 

сільського бюджету. 

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства Щасливцевської 

сільської ради «МАКС - ІНВЕСТ» у сумі 911400  гривень. 

3. Затвердити зміни та доповнення до Статуту підприємства та викласти його 

у новій редакції (додається). 



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

ради Сальникова О.В. зареєструвати Статут підприємства у новій редакції у 

Генічеській РДА у визначений законом термін. 

5. Головному бухгалтеру внести відповідні зміни до сільського бюджету. 

6. Контроль за виконанням покласти на постійну депутатську  комісію з  

питань  бюджету, управління комунальною власністю. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 426 додається 

 

СЛУХАЛИ : 5. Про внесення змін до статуту дошкільного навчального 

закладу ясла – садок « Дзвіночок» 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова 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 Комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад Щасливцевської сільської ради ясла-

садок "Дзвіночок", комісія підготувала та надає 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 " Комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад Щасливцевської сільської ради ясла-садок "Дзвіночок" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 37638952), згідно з додатком №1 до 

цього рішення. 

2. Доручити виконуючій обов'язки керівника комунального закладу  

зазначеного у п. 1 цього рішення, Сеїтвелієвій Н.С., після погодження Статуту 

зазначеного у п.1 цього рішення з відділом освіти Генічеської районної державної 

адміністрації Херсонської області (орган управління освітою), провести всі 

необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у порядку 

передбаченому діючим законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 



Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 427 додається 

 

СЛУХАЛИ : 6. Про доручення сільському голові звернутись до районної ради  

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

комунальною власністю. 

З метою продовження на 2017 рік права здійснення видатків на дошкільні 

навчальні заклади та заклади культури з сільського бюджету, а також з метою 

безперебійного фінансування дошкільних навчальних закладів та закладів 

культури , комісія підготувала та надає на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії : затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради направити до 

Генічеської районної ради звернення щодо врахування міжбюджетного 

трансферту сільському бюджету з Генічеського районного бюджету при 

формуванні районного бюджету на 2017 рік для забезпечення здійснення видатків 

у 2017 році на дошкільні навчальні заклади, сільський будинок культури, клуб та 

бібліотеку з сільського бюджету. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 
/рішення № 428 додається 

 

СЛУХАЛИ : 7. Про  схвалення проекту рішення для обговорення «Про 

встановлення  батьківської плати за харчування дітей  в дошкільних 

навчальних закладах Щасливцевської сільської ради » 

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

регуляторної політики. 

З метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і своєчасним 

внесенням батьківської плати за харчування дітей, на виконання наказу  



Міносвіти і науки   від 21 листопада 2002 року № 667 „Про затвердження Порядку 

встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах ” , 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. Схвалити проект рішення сільської ради «Про встановлення батьківської 

плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Щасливцевської 

сільської ради  »   додаток № 1 . 

2. Оприлюднити проект рішення зазначений у п.1 цього рішення                                                                                                             

у відповідності із чинним законодавством . 

3. Виконавчому комітету протягом 30 днів з моменту оприлюднення приймати 

зауваження та пропозиції у відповідності до вимог закону. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та управління комунальною власністю. 

Голосували: 

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

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

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

//рішення № 429 додається 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 28  сесії Щасливцевської сільської ради  7 скликання  

розглянуто. 

 

28 сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

І.В. Пуляєва 
 


