
 
 

              LХХХІV СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                             VІІ СКЛИКАННЯ 

                                               ПРОТОКОЛ  № 84 

                                         ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

15.01. 2019р 

с. Щасливцеве 

 

14.00 год. 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 10 чол. 

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

Неметула Е.М.,  Степанян Л.Ю. Коновалов О.Б., Кобець 

М.М, Лук’янов А.О Дериглазов М.В 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

  

Відсутні з поважних причин депутати : Зевадінов М.Е, 

Білозерцева Ю.Є, Боскіна С.В., Сенченко І.Ю. 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О:  

- Запропонував розпочати роботу пленарного засідання 84 –ої сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання. 

Голосували: « за» - одноголосно 

/Звучить гімн України. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О. 

Поставив запитання щодо кількісного та  персонального складу лічильної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Степанян Л.Ю. – депутат сільської ради. 

Запропонувала обрати на пленарне засідання 84 сесії лічильну комісію в 

кількості 2 осіб.  Персонально:  Остапчук Л.В., Бекіров Р.Д. 

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 



За : всього -  11; ( Плохушко В.О. – сільський голова, депутати – Пуляєва І.В,., 

Остапчук Л.В., Неметула Е.М.,  Степанян Л.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Кобець М.М., 

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

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Земельні питання . 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин підготовлено та надано на 

розгляд сесії проект рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

та надання дозволу КП « МАКС – ІНВЕСТ» на розробку проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки. Пропозиція комісії: затвердити 

наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1432 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про скасування рішень сільської ради, як таких , що втратили 

чинність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто заяву громадянина (…) та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення . Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

громадянина згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1433 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд заяви . 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто  заяву громадянки  (…). та надані документи, підготовлено 

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

згідно наданого проекту. 



Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1434 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1435 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки , право оренди на яку виставляється на торги у формі 

аукціону та проведення торгів у формі аукціону з продажу права оренди. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто клопотання ПП « Сокіл», та додані документи , на 

виконання власних рішень, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту рішення.  

 

ВИСТУПИЛИ : 

Дериглазов М.В, - голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

соціально – економічного розвитку. 

Запропонував до п.5 проекту рішення внести додаткові умови , а саме : забезпечення 

вільного доступу громадян  для користування водним об’єктом ( морем) . 

Плохушко В.О. – сільський голова 

Поставив на голосування пропозицію Дериглазова М.В. 

Голосували: «За» -  одноголосно. 

/ поправку прийнято. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1436 / з доповненням / додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про узгодження поділу земельної  ділянки. 



ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто заяву громадянина (…). та додані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1437 додається. Протокол поіменного голосування  

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та 

передачі безоплатно у власність земельних  ділянок. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища  розглянуто заяви громадян та надані документи , підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян 

згідно наданого проекту..  

ВИСТУПИЛИ:  

Кобець М.М. – депутат сільської ради. 

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

даного питання не прийматиме. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови  не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1438 додається. Протокол поіменного голосування  

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто заяви громадян та надані документи , підготовлено на 

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

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови  не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1439 додається. Протокол поіменного голосування  

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого 

господарства. 



ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики.     Комісією з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища розглянуто 

заяву громадянина (…). та надані документи , підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву громадянина згідно наданого 

проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови  не поступало. 

 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1440 додається. Протокол поіменного голосування 

додається 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та надані документи , 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно наданого проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови  не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1441 додається. Протокол поіменного голосування 

додається 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін в адресу земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розглянуто заяву громадянки (…).  та надані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1442 додається. Протокол поіменного голосування 

додається 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до затвердженого детального плану частини 

вулиці Миру, 84 – В під громадську зону в межах села Щасливцеве, 

Генічеського району, Херсонської області. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, на підставі заяви громадянки (…). , підготовлено на розгляд сесії 

проект рішення. Пропозиція комісії : задовольнити заяву згідно проекту. 



Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1443 додається. Протокол поіменного голосування 

додається 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Бекіров Р.Д. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань законності та державної регуляторної політики. 

Комісією з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, розглянуто заяву   громадянки (…) щодо уточнення площі земельної 

ділянки за результатами кадастрової зйомки , підготовлено проект рішення / 

зачитано з голосу/ . Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення №1444 додається. Протокол поіменного голосування 

додається 

 

РІЗНЕ. 

Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

бюджету та управління комунальною власністю. 

Підняла питання щодо проведення заходів з власниками паїв, в межах яких 

планується розташування кладовища.   

Плохушко В.О. – сільський голова . 

Відповів , що такі заходи будуть проведені після виходу землевпорядника з 

лікарняного. 

Дериглазов  М.В. – голова  Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з 

питань соціально – економічного розвитку . 

Поставив запитання щодо встановлення зупинок громадського транспорту в с. 

Генічеська Гірка. 

Плохушко В.О. – сільський голова . 

Зауважив , що для   встановлення  зупинок треба підготувати узбіччя доріг, а це 

можливо зробити  за умови плюсової температури. 

 Більше питань від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 84 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

розглянуто. 

84 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 
 

 

 


