
 
                   ХХІХСЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                     ПРОТОКОЛ  № 29 

 

24.12. 2016 р 

с. Щасливцеве 

 

15.00 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., 

Степанян Л.Ю. Дериглазов М.В.,Зевадінов М,Е. 

Челєбієва З.М , Лук’янов А.,О. 

 

 Та сільський голова – Плохушко В.О.  

Відсутні з поважних причин депутати : Боскіна С.В, 

Кобець М.М. 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  
 

Голова сесії – Плохушко В.О: 

- Пропоную розпочати роботу 29 –ої сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

  

 /Звучить гімн України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Запропонував обрати на 29 сесію лічильну комісію в кількості 2 осіб. 

Персонально:  Остапчук Л.В, Зевадінов М.Е. 

 

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,  



Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програми соціально – економічного і культурного розвитку   

Щасливцевської сільської ради на 2017 рік. 

2. Про   сільський бюджет на 2017 рік. 

3. Земельні питання. 

4. Про визнання безхазяйним нерухомого майна. 

5. Про роботу депутатських комісій за 2016 рік. 

6. Про затвердження Плану роботи сільської ради на 2017 рік. 

7. Про затвердження розпорядження сільського голови. 

8. Бюджетні питання. 

9. 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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Програми соціально – економічного і 

культурного розвитку   Щасливцевської сільської ради на 2017 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

Виніс на розгляд сесії проект Програми соціально економічного та культурного 

розвитку на 2017 рік затверджений рішенням виконавчого комітету № 120 від 

15.12.2016р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Запропонував внести до Програми у розділ « Благоустрій села» пункт щодо 

реконструкції ( зміни конфігурації) даху в  сільському клубі с. Генічеська Гірка. 

Голосували: 

 За : всього – 4  (депутати - Коновалов О.Б, Неметула Е.М., Дериглазов М.В.,  

Челєбієва З.М. ) 

Проти : всього – 3 ( Остапчук Л.В, Пуляєва І.В, Сенченко І.Ю.) 

Утрималось:всього – 6 (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати -

Білозерцева Ю., Лук’янов А.О., Бекіров Р.Д., Зевадінов М.Е. Степанян Л.Ю,) 

Поправка не прийнята. 

 



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

політики. 

Запропонував у розділ « Благоустрій села» додати пункт щодо розробки проектної 

– кошторисної документації реконструкції клубу в с. Генічеська Гірка. 

Голосували: 

 За : всього – 5  (депутати - Бекіров Р.Д.,  Коновалов О.Б, Неметула Е.М., 

Дериглазов М.В.,  Челєбієва З.М. ) 

Проти : всього – 0  

Утрималось:всього – 6 (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати -Остапчук 

Л.В, Пуляєва І.В, Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю., Лук’янов А.О., Зевадінов М.Е. 

Степанян Л.Ю,) 

Поправка не прийнята. 

 

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

власністю. 

Внесла пропозицію до розділу « Розвиток закладів освіти, культури та спорту» 

додати пункт щодо укріплення матеріально – технічної бази дитячих садків, 

передбачивши кошти в розмірі 100 тис. грн. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував до розділу « Медичне обслуговування та охорона здоров’я» внести 

пункт «Фінансова підтримка медицини районного рівня» передбачивши кошти в 

розмірі 100 тис. грн.. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

 

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

 Комісія з питань соціально – економічного розвитку запропонувала: внести до 

розділу « Соціальний захист населення» пункт 4. «Передбачити кошти для 

отримання житла для матерів – героїнь в розмірі 500 тис. грн.» 



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

політики. 

Запропонував п. 4 розділу « Соціальний захист населення»  сформулювати згідно 

закону , а саме: « Забезпечення житлом осіб, що мають право на позачергове та 

першочергове отримання житла», передбачивши кошти в розмірі 500 тис. грн. 

Голосували: 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В, Білозерцева Ю., Коновалов О.Б, Неметула Е.М., 

Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю,., Зевадінов М,Е. , Челєбієва З.М. , Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1.( Дериглазов М.В) 

Поправка Бекірова Р.Д. прийнята. 

 

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

політики. 

Вніс доповнення до розділу « Благоустрій села» , а саме : пункт « Внесення змін 

до містобудівної документації» передбачивши кошти в сумі 50 тис. грн. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

  

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

власністю. 

Запропонувала додати до розділу « Благоустрій села» пункт щодо « забезпечення  

фінансової підтримки комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради ( 

субсидії)», передбачивши кошти в сумі 500 тис. грн. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

 

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

Запропонував додати до розділу « Благоустрій села» пункт щодо  «залучення 

інвестицій до благоустрою населених пунктів сільської ради», фінансування не 

потребує. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

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

політики. 

 Запропонував до розділу « Рекламно – рекреаційні – курортні заходи» внести 

пункт « Поліпшення роботи сайту сільської ради», передбачити кошти в розмірі 

10 тис. грн.. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

  

Білозерцева Ю.Є – голова комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони  навколишнього середовища. 

Запропонувала додати до того ж розділу пункт щодо « Організації масових 

заходів з популяризації Арабатської Стрілки», передбачивши кошти в сумі 100 

тис. грн.. 

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, 

Неметула Е.М., Сенченко І.Ю., Степанян Л.Ю, Дериглазов М.В., Зевадінов М,Е. , 

Челєбієва З.М. ,Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

Поправка прийнята. 

  

 Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Розглянувши та обговоривши проект Програми соціально- економічного і 

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2017 рік, враховуючи 

пропозиції  депутатів сільської ради, сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально - економічного і культурного  розвитку 

Щасливцевської сільської ради на 2017 рік ( Додається) 
 



Заходи 

Розвиток  закладів освіти , культури та спорту. 

      

Перлік заходів  Виконавці Термін 

виконання 

Обсяги та джерела  фінансування 

Всього 

Тис.грн. 

Місцевий 

бюджет  

Тис.грн. 

Інші 

джерела 

фінансува

нн 

1 2 3 4 5 6 

Дошкільні заклади і заклади 

культури: 

1.Передати фінансовий ресурс 

в вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції) 

 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

3525,000 3525,000 

(в тому 

числі 

субвенції 

1348,7) 

 

2.Поточний ремонт будівлі  

ясла-садка «Ромашка» та  

« Дзвіночок 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

 

200,000 

200,000 

 

200,000 

200,000 

- 

3.Переобладнання котельні в 

ясла – садку «Дзвіночок» на 

альтернативне паливо 

Комунальна 

установа з 

будівництва 

об’єктів 

соціально-

культурного і 

соціального 

призначення 

Протягом 

року 

200,000 200,000  

4. Укріплення матеріально – 

технічної бази д/ садків  

  100,000 100,000  

5.Облаштування прилеглої 

території сільського клубу с. 

Генічеська Гірка  та Будинку 

культури с. Щасливцеве,  

 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

200,000 200,000 - 

6.Придбати спортивний 

інвентар, тренажери. 

Облаштувати спортивні 

майданчики в населених 

пунктах  сільської ради, 

футбольне поле в с. 

Щасливцеве 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

600,000 400,000 200,000 

 

Медичне обслуговування та охорона  здоров’я. 

1 2 3 4 5 6 

1.Сприяти  проведенню  

профілактичних  робіт  з  

виявлення  хворих  на  

туберкульоз 

ГПОП, 

виконавчий 

комітет 

 

Протягом 

року  

Не потребує фінансування 

 

2.Закінчити будівництво  ФАПу  

в  с.  Генгірка та облаштувати 

прилеглу територію. 

КП 

«Комунсервіс» 

Протягом 

року  

1000,000 1000,000 - 



 

Соціальний  захист населення 

1 2 3 4 5 6 

1.Передбачити  кошти  в  

бюджеті  сільської  ради  на  

матеріальну  допомогу сім’ям, що 

потрапили у скрутні життєві 

умови , на  поховання  одиноких  

і  безпритульних громадян та 

учасникам бойових дій. 

Виконавчий 

комітет  

Рада 

ветеранів.  

 

Протягом 

року  

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

2.Забезпечити  виконання  

районних  та  місцевих  програм, 

що  стосуються  соціального  

захисту  незахищених  верств  

населення  територіальної  

громади , (Програма соціальної 

підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і 

поранених  учасників АТО та 

вшанування пам’яті  загиблих, 

«Програма оздоровлення дітей 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

70,0 70,0 - 

 в літній період» , Програма « 

Ветеран» 

     

3.Забезпечення виконання 

програм, щодо поліпшення 

житлових умов та придбання 

житла населенню («Власний 

дім», «Соціальне житло» та ін.) 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

15,0 15,0 - 

4. Передбачити кошти для 

забезпечення житлом осіб , що 

мають право на позачергове та 

першочергове отримання житла. 

Щасливцевсь

ка сільська 

рада 

Протягом 

року 

500,000 500,000  

 

Програма  зайнятості  населення. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1.Сприяти  бронюванню  робочих  

місць  по  квоті  згідно  

законодавства  на  підприємствах  

незалежно  від  форм  власності  

на  території  Щасливцевської  

сільської  ради  для  окремих  

категорій  працездатного  

населення  ради. 

 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

          

        Не потребує 

фінансування       

2.Зберегти  існуючі  робочі  місця  

та  сприяти  збільшенню  їх  

кількості  з  метою  

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Не потребує 

фінансування 

3.Фінансова підтримка 

медицини районного рівня 

Щасливцевська 

сільська рада 

Протягом 

року 

100,000 1000,000  



працевлаштування  безробітних. 

3.Продовжити  співпрацю з  

районним  центром  зайнятості  з  

метою  більш  повної  реалізації  

форм  працевлаштування  

населення  ради  та  залучення  

його до  послуг  центру  

зайнятості. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

Не потребує 

фінансування 

 

Благоустрій  села. 

1 2 3 4 5 6 

1.Продовжити  реконструкцію  

мережі водопостачання : 

1.1 села  Щасливцеве , 

1.2 села Генічеська Гірка, 

1.3 селища Приозерне  

виконком Протягом 

року  

 

 

1500,000 

500,000 

1000,000 

 

 

1500,000 

500,000 

1000,000 

- 

2.Будівництво та облаштування  

майданчику для тимчасового 

зберігання та сортування ТБО 

КП 

Комунсервіс 

Протягом 

року  

300,000 300,000 - 

3.Поліпшити стан  доріг  та  

вулиць  населених  пунктів  ради 

– вирівняти,  розширити,  про 

грейдерувати, підсипати. 3.1 

Поліпшити організацію 

дорожнього руху ( встановити  

необхідні  дорожні  знаки, 

світлофори та автобусні зупинки 

виконком Протягом 

року  

400,000 

 

 

 

150,000 

400,000 

 

 

 

150,000 

- 

4.Підтримувати    центри  

населених  пунктів  у  

належному  стані (клумби, 

пам’ятники, покіс трави, побілка 

дерев та бардюрів , ліквідація 

стихійних звалищ) 

Комунальні 

підприємства

, виконком та 

структурні 

підрозділи. 

Постійно   300 ,000 300,000 - 

5.Забезпечити  фінансування  

утримання  житлового  фонду  

та  об’єктів  соціально-

культурного значення, 

розташованих на території ради. 

Сприяти утворенню ОСББ в с. 

Приозерне. 

Здійснити роботи по виявленню 

та переведенню у власність 

територіальної громади об’єктів 

безхазяйного нерухомого майна. 

 

Виконавчий 

комітет,  

КП 

Комунсервіс 

 

КП «Макс-

Інвест» 

Протягом 

року 

100,000 100,000 - 

6.Придбання для КП 

«Комунсервіс» 

трактору МТЗ  з  причепом; 

 

6.1 Придбання сміттєвозу 

 

КП 

Комунсервіс 

 

 

Протягом 

року  

 

 

500,000 

 

1500,000 

 

 

500,000 

 

1500,000 

- 



7.Будівництво вуличного 

освітлення : 

7.1 с. Генічеська Гірка,  

7.2 с. Щасливцеве. 

7.3 с. Приозерне  

Виконавчий 

комітет  

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

1000,200 

1000,200 

200,000 

 

 

1000,200 

1000,200 

200,000 

- 

8.Внесення змін до 

містобудівної документації 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

50,000 50,000  

9.Покращення благоустрою 

територій с Генічеська Гірка, с. 

Щасливцеве, їх озеленення та 

влаштування ( будівництво) 

паркової зони (  вул.. Миру та 

вул. Комарова – Морська с. 

Щасливцеве)  

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

500,000 500,000 - 

10.Розробити проекти 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під 

розміщення громадських 

проходів до моря  

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

40,000 40,000 

 

 

11.Добудова  адміністративної 

будівлі/контори/ по _вул. Миру 

та облаштування прилеглої 

території 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

700,000 700,00 - 

12.Розробити проект 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під 

розміщення кладовищ 

с.Генічеська Гірка та Приозерне. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

30,000  30,000  

13.Розробити ПДП  населених 

пунктів сільської ради: с. 

Щасливцеве, с. Генічеська 

Гірка, с. Приозерне 

13.1 Провести нормативно 

грошову оцінку земельних 

ділянок в населених пунктах 

сільської ради  

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

200,000 

 

 

 

 

200,00  

14. Розробити проект 

реконструкції бані в с. 

Щасливцеве 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

50,000 50,000  

15. Забезпечити фінансування 

цивільного захисту населення, 

аварійно - рятувальної 

водолазної служби 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

340,000 340,00  

16.Реконструкція адмінбудівлі 

для влаштування пожежної 

команди. 

Навчання пожежників. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

700,000 

 

40,000 

700,00 

 

40,000 

 

17. Залучити інвестиції до 

благоустрою населених пунктів 

сільської ради  

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Фінансування не 

потребує 

18.Забезпечити фінансову Сільська рада Протягом  500,000 500,000  



підтримку комунальних 

підприємств Щасливцевської 

сільської ради ( субсидії) 

року 

19.Боротьба з виплодом комарів 

та гнусу 

Виконавчий  

комітет 

Протягом 

року 

300,000 300,000  

 

Розвиток  підприємницької  діяльності. 

1 2 3 4 5 6 

1.Сприяти  розвитку  

підприємницької  діяльності  та  

створенню  робочих  місць  в  

рекреаційній  зоні  на  території  

сільської  ради 

Виконавчий 

комітет  

Постійно Не потребує 

фінансування 

 

2.Сприяти  залученню  до  

підприємницької  діяльності  

малозахищені  верстви  

населення 

Виконавчий 

комітет  

Постійно Не потребує 

фінансування 

 

Рекламно -рекреаційно-курортні заходи 

1 2 3 4 5 6 

 1Виготовлення інформаційних 

буклетів, Розповсюджувати у  

періодичних виданнях 

інформацію про  оздоровчі 

заклади та про можливість 

відпочинку на території  

Щасливцевської ради, та 

одержувати інформаційно-

консультаційні послуги, по 

кадровим питанням, земельним і 

правовим питанням  

 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

 

 

80,000 

 

80,000 

- 

2.Залучити комунальні 

підприємства Щасливцевської 

сільської ради  та  приватних 

підприємців для  послуг по 

збиранню туристичного збору. 

КП «Макс-

Інвест», КП 

«Комунсервіс

», 

 

Травень- 

серпень 

2017року 

100,000 100,000  

3. Поліпшення роботи сайту 

сільської ради 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

 

10,000 10,000  

4.Організація масових заходів з 

популяризації Арабатської 

Стрілки 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

 

100,000 100,00  

 

Боротьба  зі  злочинністю 

1 2 3 4 5 6 

 1.Забезпечення  охорони 

правопорядку на  території  

Щасливцевської  сільської  ради  

за  рахунок  коштів  сільського  

бюджету 

ГПОП 

 

постійно   

150,000 

 

 

150,000 

 

- 

2.Проведення рейдів в  місцях  ГПОП Протягом 5,000 5,000 - 



масового  відпочинку  та  

дозвілля  молоді  з  метою  

недопущення  в  цих  місцях  

пропаганди  розпусти,  

насильства,  запобігання  

адміністративним  злочинам  і  

проступкам,  забезпечення  

своєчасного  виявлення  

неблагополучних  сімей, 

активізування  індивідуальної  

роботи  з  неповнолітніми, 

схильними  до  правопорушень. 

 

року  

3.Забезпечення  утримання  

технічних засобів в пункті 

охорони громадського  

правопорядку  

 

Виконавчий 

комітет 

Постійно  5,000 5,000 - 

4.Проводити роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо 

виконання мешканцями ради 

Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Правил 

благоустрою  і санітарного 

утримання територій ради» 

ГПОП, КП 

«Макс-

Інвест» 

Постійно  Не потребує 

фінансування 

 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 430 додається 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про   сільський бюджет на 2017 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував для розгляду проект сільського бюджету на 2017 рік.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради   

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2017 рік: 

- доходи сільського бюджету у сумі 11422400 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету 11148700  гривень, доходи спеціального 

фонду сільського бюджету – 273700  гривень згідно з додатком № 1 до цього 

рішення; 



- видатки сільського бюджету у сумі 11422400- гривень, в тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету – 7319000 гривень, видатки спеціального 

фонду сільського  бюджету – 4103400 гривень згідно з додатком №3 до цього 

рішення; 

- профіцит сільського бюджету  у сумі 3829,7 тис. грн., в тому числі 

загального фонду сільського бюджету 3829,7 тис. грн. згідно з додатком №2 до 

цього рішення; 

       - дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 3829,7 тис. грн. 

згідно з додатком №2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів у сумі 11422400 гривень, у тому числі по 

загальному фонду – 7319000 гривень та спеціальному фонду –                4103700 

гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського 

бюджету у сумі 100000 гривень.  

4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 

за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення. 

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського 

бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: 

 - оплата праці працівників бюджетних установ; 

 - нарахування на заробітну плату; 

 - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

 - забезпечення продуктами харчування; 

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

 - поточні трансферти населенню. 

6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм на загальну суму 8652550 гривень, згідно з 

додатком № 5 до цього рішення. 

7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

Виконкому Щасливцевської сільської ради отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 

фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду. 

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому 

порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання 



енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи 

з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік: 

до доходів належать надходження, визначені частиною першою статті   

69 Бюджетного кодексу України;  

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 

69 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету; 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 

69 Бюджетного кодексу України. 

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною 

другою статті 69-1 Бюджетного кодексу України. 

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 

бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною 

другою статті 69-1 Бюджетного кодексу України. 

12. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

13. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти договір з 

головою Генічеської  районної ради про отримання та використання за цільовим 

призначенням коштів іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету 

Генічеського району на утримання установ дошкільної освіти, палаців і будинків 

культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на території 

Щасливцевської сільської ради. 

 14. Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти договір з 

головою  Генічеської районної ради про виділення та використання за цільовим 

призначенням коштів іншої субвенції з районного бюджету до сільського  

бюджету на утримання установ дошкільної освіти, палаців і будинків культури, 

клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на території Щасливцевської 

сільської ради. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 431 додається 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора Комунального підприємства "МАКС-

ІНВЕСТ" Щасливцевської сільської ради О.В.Сальникова, технічну документацію 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, схему благоустрою 

території на який розташована земельна ділянка, затверджену рішенням 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради, підготовлено та надано на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Комунальному підприємству "МАКС-ІНВЕСТ" Щасливцевської 

сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 37289355) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

(кадастровий номер 6522186500:11:007:0003) для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей із земель рекреаційного 

призначення розташованої за адресою с. Щасливцеве, вул. Набережна, 24 - є,  

Генічеського району Херсонської області. 

 

Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1( Неметула Е.М) 
/рішення № 432 додається 

 

СЛУХАЛИ: 4 Про розгляд заяви /КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

 

 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора Комунальному підприємству "МАКС-

ІНВЕСТ" Щасливцевської сільської ради О.В.Сальникова, технічну документацію 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, схему благоустрою 

території на який розташована земельна ділянка, затверджену рішенням 

виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради, підготовлено та надано на 

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

зв’язку з невідповідністю  плану детального планування території. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:  

 

1.Відмовити Комунальному підприємству "МАКС-ІНВЕСТ" Щасливцевської 

сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 37289355) щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки з кадастровим номером 6522186500:02:001:0554 площею 0,0600 

га для розміщення будівель торгівлі в с. Генічеська Гірка. вул. Азовська, 15 – в. в 

зв’язку з невідповідністю  плану детального планування території.  



Голосували: 

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

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1( Неметула Е.М) 
/рішення № 433 додається 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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 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.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки громадянам: 

1)(…) площею 0,0838 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0601), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Виноградна, 22 - в  

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 6522186500:04:001:0676), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Щаслива, 62  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 6522186500:04:001:0805), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Василя Ковшова, 42  

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 6522186500:02:001:0603), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул., Шкільна, 8  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 -  12;  (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1( Неметула Е.М) 
/рішення № 434 додається 

 

СЛУХАЛИ: 6. 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 заяви громадян України, та надані документи, 

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  рішення 23 сесії 7 скликання № 338  від 28.09.2016р.в 

кадастрові номери  земельних ділянок, які помилково зазначені в документації - 

слова «кадастрові номери 22651865500:11:005:0225, 22651865500:11:005:0226, 

22651865500:11:005:0227 » замінити словами «кадастрові номери 

6522186500:11:005:0225, 6522186500:11:005:0226, 6522186500:11:005:0127» слова 

«для будівництва зовнішнього електропостачання» замінити словами «для 

будівництва повітряної лінії 10 кВ та в межах населеного пункту с. Генічеська 

Гірка, доповнити словами вул. Азовська»   

 

2.Внести зміни в  рішення 20 сесії 7 скликання  № 305 від 26.08.2016р. 

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 -  13; одноголосно  (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – 

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/Рішення № 435 додається 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння адреси земельним ділянкам 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією  розглянуто заяву громадянина України Віницького Віталія 

Вікторовича та надані документи, враховуючи наявність державних актів на 

земельну ділянку, технічний паспорт на житловий будинок особистого житлового 



фонду, свідоцтво про право на спадщину земельної ділянки за законом, комісією 

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 0,1046 га,  

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка вул. Виноградна, 16 - а, яка 

належить заявникові на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 

16 липня 1994 року  зареєстрованого за № З-1304 та державного акту на право 

приватної власності на землю 111 – ХС № 017041  присвоїти адресу: с. Генічеська 

Гірка. вул. Виноградна, 16. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/ рішення № 436 додається 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про передачу безкоштовно у власність земельної ділянки   

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

Комісією розглянуто заяви громадян України та надані документи, 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.Передати гр. України  (…)безкоштовно у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 6522186500:01:001:0799) площею 0,1800 га для будівництва 

жилого будинку, господарських будівель і споруд  із земель житлової та 

громадської забудови  розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Зелена, 77 

Генічеського району Херсонської обл. 

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

(кадастровий номер 6522186500:02:001:0572) 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, 16 Генічеського району Херсонської обл. 

Голосували: 



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

Дериглазов М.В., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є 

, Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1( Бекіров Р.Д) 

/ рішення № 437 додається 

 

СЛУХАЛИ: 9. 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 заступника технічного директора з питань організації 

приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ПАТ ЕК 

«Херсонобленерго» В.А.Кічіянця, проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду, витяг з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку 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 сільської ради 

ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити ПАТ «Херсонобленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду строком на 3 (три) місяці загальною площею 0,0766 

га,  для будівництва ПЛ-0,4кВ від РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 599  для 

забезпечення приєднання енергоустановок (…). та (…)., розташованих за 

адресою: с. Щасливцеве Генічеського р-ну Херсонської області, вул. Р.Кузнєцова 

та пров. Сонячний із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради. Кадастровий номер 6522186500:01:001:0798. 

2.Визначити  ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго орендну 

плату на місяць у розмірі 3%.  Нормативна грошова оцінка складає 47767,76грн. 

3.Передати ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго вищезазначену 

земельну ділянку в оренду строком на 3(три) місяці 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 438 додається 

 

СЛУХАЛИ: 10. 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 заступника технічного  директора з питань 

організації приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ПАТ 

ЕК «Херсонобленерго» В.А.Кічіянця, проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду, витяг з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки, 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 

земельних ділянок в оренду строком на 3 (три) місяці загальною площею 0,0174 

га,  для будівництва ПЛ-0,4кВ Л-5 КТП-10/0,4кВ № 484 від оп. № 3 п 1 для 

забезпечення приєднання до електричних мереж житлових будинків з 

господарськими будівлями і спорудами до межі земельної ділянки, розташованої 

по вул. Набережна в с. Щасливцеве Генічеського р-ну Херсонської області із 

земель житлової та громадської забудови. Кадастровий номер 

6522186500:01:001:0797. 

2.Визначити  ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго орендну 

плату на місяць у розмірі 3%.  Нормативна грошова оцінка складає 10039,80грн. 

3.Передати ПАТ «Енергопостачальна компанія» Херсонобленерго вищезазначену 

земельну ділянку в оренду строком на 3(три) місяці 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/ рішення № 439 додається 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви / ТОВ « АЗОВСЬКИЙ КОШ» 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією  розглянуто заяву директора ТОВ «АЗОВСЬКИЙ КОШ» Мустафаєва 

Р.С., проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, Витяг з 

технічної документації  про нормативну грошову оцінку, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, підготовлено та надано на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяви в зв’язку 

з невідповідністю у Витягу  з державного земельного кадастру  форм власності 

земельної ділянки. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 



Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити ТОВ «АЗОВСЬКИЙ КОШ» у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду,  в зв’язку з невідповідністю у 

Витягу  з державного земельного кадастру  форм власності земельної ділянки.  
Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

/ рішення № 440 додається 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про скасування окремих пунктів рішень сільської ради   

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення про 

скасування п. 46  рішення 3 сесії 7 скликання № 45 від 08.12.2015р. в зв’язку зі 

смертю (…). Пропозиція комісії: затвердити наданий проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Скасувати п. 46  рішення 3 сесії 7 скликання № 45 від 08.12.2015р. в зв’язку зі 

смертю Берназ Василя Дмитровича. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 441 додається 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про впорядкування адреси об’єктів нерухомого майна в с. 

Генічеська Гірка в зв’язку з дублюванням адрес. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Комісією розглянуто заяву гр.. (…) щодо впорядкування адреси належних 

йому на праві власності об’єктів нерухомого майна, та надані документи, 

враховуючи  що адресу вул. Азовська, 13-а, в с. Генічеська Гірка, має декілька 

окремих об’єктів нерухомого майна, підготовлено та надано на розгляд сесії 



проект рішення . Пропозиція комісії: задовольнити заяви згідно наданого проекту 

рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти адресу вулиця Азовська, 13-Я в с. Генічеська Гірка Генічеського 

району Херсонської області – існуючому житловому будинку (літера – А) з 

терасами (літери – а, а1), житловою прибудовою (літера – А1) і господарськими 

будівлями та спорудами (літня кухня – Б; тераси – В, Г; навіси – Д, Е, К; душова – 

Ж; вбиральня – З; сарай – И; споруди - №1-№6) (відповідно до технічного 

паспорту виготовленого КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро 

технічної інвентаризації", 27.06.2013 р.) та земельній ділянці на якій вони 

розташовані, площею 0,1458 га. (цільове призначення для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд) власником 

яких є громадянин (…) (паспорт … №… виданий (…), іден. номер (…)) на 

підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (бланк … №…) видане 

Щасливцевською сільською радою 22.08.2012 р. та Державного Акту на право 

приватної власності на землю (бланк серії ІІ-ХС №…). 

Голосували: 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1 / Дериглазов М.В 
/рішення № 442 додається  

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення  80 сесії 5 скликання № 996 від 

28.10.2010р. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

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

підготовлено  на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити 

заяву згідно проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Текстову частину пункту 1 рішення 80 сесії 5 скликання № 996 від 28.10. 2010р. 

викласти в наступній редакції:  

« 1.Дати дозвіл гр. України (…)на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1945 га безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою  с. Щасливцеве , 



вул. Р.Кузнєцова, 3 Генічеського району Херсонської області із земель запасу 

житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської ради . 

2.Текстову частину пункту 2 рішення 80 сесії 5 скликання № 996 від 28.10.2010р. 

викласти в наступній редакції:  

«2. Гр. (…)замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл  на 

виконання цих робіт  за свій рахунок розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки зазначеної в даному рішенні.  

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення 25 сесії 7 скликання № 394 від 

03.11.2016р. 

4.Проінформувати Щасливцевську сільську раду про хід виконання цього 

рішення в місячний термін.  

Голосували: 

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

Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  1 / Дериглазов М.В 
/рішення № 443 додається  

 

СЛУХАЛИ: 14. 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 директора Комунального підприємства "МАКС-

ІНВЕСТ" Щасливцевської сільської ради О.В.Сальникова 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  рішення 18 сесії 7 скликання  № 288 від 21.07.2016р. слова «для 

розміщення будівель торгівлі» замінити словами «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі». 

2Внести зміни в  рішення 11 позачергової сесії 7 скликання  № 169 від 

29.03.2016р. слова «для розміщення будівель торгівлі» замінити словами «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі». 

Голосували: 

За : всього -  8;   (сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

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

Сенченко І.Ю., Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  5/ Челєбієва З.М, Коновалов О.Б, Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Лукянов А.О 
/рішення № 444 додається 

 



СЛУХАЛИ: 14. Про розробку Детального плану частини вулиці Церковна в 

межах села Генічеська Гірка Генічеського району, Херсонської області. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…)., 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. Розробити Детальний план частини вулиці Церковна №№ 

11,13,15,17,19,12,14,16,18,24 в межах села Генічеська Гірка, Генічеського району, 

Херсонської області для будівництва житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, розташованої на території Щасливцевської сільської ради, Генічеського 

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

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

рішення визначити Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради . 

3. Доручити Замовнику організацію розробки Детального плану території 

зазначеної в п. 1 цього рішення. 

4 . Фінансування  розроблення містобудівної документації зазначеної в п.1 цього 

рішення визначити з інших джерел. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 445 додається 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про визнання безхазяйним нерухомого майна розташованого 

в с. Щасливцеве 

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

комунальною власністю. 

З метою подальшого оформлення прав власності на об’єкт безхазяйного 

нерухомого майна (нежитлових будівель) розташованих в с. Щасливцеве, 

враховуючі наявність технічного паспорту на громадський будинок 

виготовленого КП Херсонської обласної ради "Генічеське бюро технічної 

інвентаризації" 01.12.2016 р., комісією підготовлено та надано на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії : затвердити наданий проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало.  

 Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Визнати безхазяйним (безгосподарним) об’єкт нерухомого майна – нежитлові 

будівлі (котельня – Б; склад – В) розташовані по вул. Миру, 79 в с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської області. 

2. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради підготувати та 

подати в установленому чинним законодавством порядку до відповідного органу 

реєстрації прав на нерухоме майно заяву про взяття безхазяйного майна 

зазначеного у п. 1 цього рішення на облік. 

3. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради після виконання п. 2 

цього рішення оприлюднити у місцевому печатному виданні інформації про 

взяття безхазяйного майна зазначеного у п. 1 цього рішення на облік.  

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 446 додається 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про роботу постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища за 

2016 рік. 

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

відносин та охорони навколишнього середовища. 

/ Звіт додається 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Запропонував роботу комісії визнати задовільною та рекомендувати в 

подальшому при розгляді проектів землеустрою в існуючій забудові населених  

пунктів сільської ради виїздити на місто розташування земельних ділянок з метою 

узгодження меж. 

Більше питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  звіт голови комісії з питань регулювання земельних відносин, 

охорони навколишнього середовища Білозерцевої Ю.Є. за 2016 рік. 

2.Роботу комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища признати  задовільною. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 



Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 447 додається 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про роботу постійної депутатської комісії з питань бюджету 

та управління комунальною власністю. 

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

комунальною власністю. 

/Звіт додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

політики. 

Запропонував роботу комісії визнати задовільною, затвердити проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  звіт голови комісії з питань бюджету та управління комунальною 

власністю Остапчук Л.В. за 2016 рік. 

2.Роботу комісії з питань бюджету та управління комунальною власністю  

признати  задовільною. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 448 додається 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження Плану роботи Щасливцевської сільської 

ради VІІ скликання на 2017 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

Запропонувала затвердити  План роботи сільської ради на 2017 рік з додатками 

№№  1 , 2. /додається.  

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити План роботи  Щасливцевської сільської ради VІІ скликання на  2017 

рік згідно з додатками № 1, № 2. 



 

Додаток № 1 

                                                                                                  до рішення 29сесії 

                                                                                                  сільської ради УІІ скликання 

                                                                                                  від  24.12.2016 року  

                                                                                                   

 

ПЛАН 
 

роботи Щасливцевської сільської ради на 2017 рік 

 
І. Організаційне забезпечення діяльності сільської ради 

.1 .Забезпечення необхідних організаційних заходів пов'язаних з проведенням пленарних 

засідань сільської ради, засідань постійних депутатських комісій. 
 

Секретар сільської ради; 
 

Голови постійних депутатських комісій. 
 

2.Надання допомоги постійним депутатським комісіям сільської ради у проведені 

засідань при підготовці питань, які виносяться на розгляд сільської ради. Забезпечення 

спеціалістів сільської ради, членів виконкому (запрошених при необхідності) до  роботи 

у засіданнях депутатських комісій. 
 

Секретар ради; 

Юрисконсульт ради. 
 

3.Забезпечення контролю за виконанням рішень сільської ради, депутатських запитів, 

звернень. 

Секретар ради; 

Юрисконсульт ради. 

Голови комісій 
 

4.Забезпечення необхідних організаційних заходів щодо: проведення навчання, 

ознайомлення з новими чинними законодавчими  актами, законами України 

секретар ради; 

юрисконсульт ради; 

постійні депутатські комісії; 

депутатські групи. 
 

ІІ Перелік питань, які виносяться на розгляд пленарних засідань сільської ради 

1 квартал 2017 року.  

 

Січень 

1.Про виконання сільського бюджету за 2016 рік.  



Готує: виконавчий комітет. 

Доповідає: головний бухгалтер сільської ради. 

Співдоповідач: постійна депутатська комісія з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

2. Про результати виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку сільської ради за 2016 рік. 

Готує: виконавчий комітет. 

Доповідає: сільський голова. 

Співдоповідач: голови постійних депутатських комісій. 
 

Лютий  

1. Звіт про роботу комунальних підприємств Щасливцевської сільської 

ради за 2016 року. 

Доповідає: керівники комунальних підприємств 

Співдоповідач: голова комісії з питань бюджету та управління комунальною власністю. 
 

2 квартал 
 

квітень 

1 .Звіт про хід та підсумки виконання бюджету сільської ради за І квартал 2017 

року. 
 

Доповідає: головний бухгалтер сільської ради. 

Співдоповідач: голова постійної депутатської комісій з бюджету, управління 

комунальною власністю 

2.3віт дільничного інспектора "Про стан боротьби зі злочинністю, охорони 

правопорядку в населених пунктах сільської ради 
 

Доповідає: дільничний інспектор міліції. 

Співдоповідає: голова   комісії з питань законності та державної регуляторної політики.  

 

Травень 

1. Звіт комунальних підприємств про стан підготовки населених пунктів 

сільської ради до курортного сезону 2017 року. 

Доповідає: керівники комунальних підприємств, фахівець з питань захисту прав 

споживачів. 

Співдоповідач: голова комісії з питань соціально – економічного розвитку 

2.Про хід виконання місцевої Програми « Питна вода» 

Доповідає : керівник КП « Комунсервіс» 

Співдоповідач: голова комісії з питань бюджету , управління комунальною власністю. 

З квартал 
 

серпень 

І.Про підсумки виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2017 року та стан 

збору місцевих податків та зборів 



Доповідає: сільський голова, головний бухгалтер ради. Спів доповідають: голови 

постійних депутатських, комісій 
 

2.3віт сільського голови "Про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2017 року. 

Доповідає: сільський голова 
 

3. Звіт про роботу комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради за І 

півріччя 2017 року. 

Доповідає: керівники комунальних підприємств 

Співдоповідач: голови профільних комісій 
 

Вересень 

1.Інформація про роботу адміністративної комісії 

Доповідає: голова адміністративної комісії 

Співдоповідач: голова комісії з питань законності та державної регуляторної політики.. 

2.Про стан готовності установ сільської ради до роботи в осіннє  - зимовий період 

2017- 2018 р. 

Доповідає: голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, та комісії з питань 

бюджету та управління комунальною власністю. Співдоповідач: інженер з технагляду. 
 

Жовтень 

І.Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року 

Готує: виконавчий комітет. 

Доповідає: головний бухгалтер сільської ради. 

Співдоповідач: голова постійної депутатських комісій з бюджету, та управління 

комунальною власністю. 
 

2.3віт про роботу комісії з питань законності та .державної регуляторної політики. 
 

Доповідає: голова комісії. 

4кварл 

 листопад 

І.Звіт про роботу депутатської комісії з питань соціально – економічного розвитку. 
 

Доповідає: голова комісії. 
 

2.3віт про роботу комісії з питань  регулювання земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища. 

Доповідає: голова комісії. 
 
3. Про виконання депутатських повноважень депутатами сільської ради. 
 
грудень 
 



І.Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку населених 

пунктів сільської ради на 2017 рік. 
 

Готує: виконавчий комітет; 

Доповідає: сільський голова; 

Співдоповідачі: голови постійних депутатських комісій. 
 

2.Про сільський бюджет на 2017 рік 
 

Готує: виконавчий комітет; 

Доповідає: сільський голова; 

Співдоповідачі: голови постійних депутатських комісій. 
 

3. Про звіт комісії з питань бюджету, управління комунальною власністю. 

Доповідає: голова комісії. 
 

6. Про план роботи сільської ради на 2018 рік 

Готує секретар сільської ради; 

Постійні депутатські комісії. 

 
ІІІ. Робота постійних комісій  

/ згідно окремих планів роботи комісій. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    Додаток № 2 

                                                                                                  до рішення 29сесії 

                                                                                                  сільської ради УІІ скликання 

                                                                                                  від  24.12.2016 року  



                                                                                                   

 
Вид проекту  

 

Назва проекту Ціль прийняття Строк  

підготовки  

проекту 

Орган або підрозділ 

відповідальний за 

розробку регуляторних 

актів 

Рішення 

сільської ради  

Про 

встановлення 

ставок єдиного 

податку для 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності ( 

фізичних осіб)  

Поповнення 

доходної 

частини 

місцевого 

бюджету, 

приведення у 

відповідність 

вимогам  

Податкового 

кодексу 

ІІ кВ. 2017 року Виконавчий комітет 

Рішення 

сільської ради  

Про 

встановлення 

ставок 

земельного 

податку 

Оптимізація 

діючих ставок х 

урахуванням 

балансу 

інтересів 

територіальної 

громади, 

фізичних осіб, 

підприємців та 

юридичних осіб 

ІІ кВ. 2017 року Виконавчий комітет 

Рішення 

сільської ради 

Про 

встановлення 

місцевих 

податків та 

зборів  

Поповнення 

доходної 

частини 

місцевого 

бюджету, 

ІІ кВ. 2017 року Виконавчий комітет 

Рішення 

сільської ради 

Затвердження 

містобудівної 

документації 

Безумовне 

виконання 

вимог закону та 

регулювання 

містобудівної 

документації 

Протягом року Виконавчий комітет 

Рішення  

сільської ради 

Про 

встановлення 

батьківської 

плати за 

перебування 

дітей в 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

Коригування 

батьківської 

плати та 

поліпшення 

харчування 

дітей в ДНЗ 

І квартал 2017 

року 

Виконавчий комітет 

 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 



Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 449 додається 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження розпорядження сільського голови. 

ДОПОВІДАЧ: Пуляєва І.В. – секретар ради. 

Доповіла про необхідність затвердження розпорядження сільського голови «Про 

надання права першого підпису Решетар В.В.» № 65 від 20.12.2016 р. 

Запропонувала затвердити наданий проект рішення. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження сільського голови № 65 від 20.12.2016 р. « Про 

надання права першого підпису Решетар В.В.». 

2. В зв’язку зі зміною власника комунальної спеціалізованої аварійно – 

рятувальної водолазної служби зі спільної власності територіальної громади 

Генічеського району на територіальну громаду сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка , 

селища Приозерне в особі Щасливцевської сільської ради залишити на посаді 

начальника комунальної спеціалізованої аварійно – рятувальної водолазної 

служби Решетар Василя Васильовича з правом надання йому першого підпису на 

бухгалтерських та фінансових документах. 

Голосували: 

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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 450додається 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про преміювання та надання  матеріальної допомоги  

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: 

Плохущко В.О.- сільський голова. 



Зробив заяву щодо конфлікту інтересів в зв’язку з чим 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 січні, лютому, березні місяцях 2017 року. 

2.Дозволити отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально –побутових 

питань у 2017 році сільському голові Плохушко В.О. та заступнику сільського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Бородіної О.П.   в розмірі 

середньомісячної заробітної плати . 

3.Дозволити отримати матеріальну допомогу до щорічної відпуски  на 

оздоровлення у 2017 році сільському голові Плохушко В.О. та заступнику 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Бородіної О.П.   в 

розмірі середньомісячної заробітної плати . 

Голосували: 

За : всього -  12;   ( депутати – Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., 

Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

Сільський голова  Плохушко В.О участі в голосуванні не приймав в зв’язку з 

конфліктом інтересів. 
/рішення № 451 додається 

 

СЛУХАЛИ: 21.Про виділення коштів Комунальній спеціалізованій аварійно 

– рятувальній водолазній службі Щасливцевської сільської ради. 

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

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто заяву начальника установи КСАРВС Решетаря В.В. , 

щодо виділення коштів на оплату електроенергії та оплату податків, зважаючи на 

те , що комунальна установа на теперішній час не має можливості без фінансової 

підтримки здійснювати свою господарську діяльність, 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.Виділити кошти КСАРВС Щасливцевської сільської ради у сумі 13664 грн. на 

оплату електроенергії на оплату податків. 

Голосували: 



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

Пуляєва І.В, Дериглазов М.В., Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Челєбієва З.М, 

Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, Коновалов О.Б, 

Сенченко І.Ю., Лукянов А.О) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
/рішення № 452 додається 

 

РІЗНЕ. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 29  сесії Щасливцевської сільської ради  7скликання  

розглянуто. 

29  сесія Щасливцевської сільської ради  7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                         В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                         І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 
 


