
 
 

              LХХХV СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                             VІІ СКЛИКАННЯ 

                                               ПРОТОКОЛ  № 85 

                                         ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

31.01. 2018 р 

с. Щасливцеве 

 

9.00 год. 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 11 чол. 

Пуляєва І.В, Остапчук Л.В.,  Челєбієва З.М, Неметула 

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

Лук’янов А.О, Зевадінов М.Е, Білозерцева Ю.Є, Боскіна 

С.В., 

 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

  

Відсутні з поважних причин депутати : Сенченко І.Ю. 

Дериглазов М.В, Бекіров Р.Д. 

 

Депутати Коновалов О.Б. та Кобець М.М. запізнились на 

початок засідання. 

 

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

 

Голова сесії – Плохушко В.О:  

- Запропонував розпочати роботу пленарного засідання 85 –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 85 сесії лічильну комісію в 

кількості 2 осіб.  Персонально:  Остапчук Л.В., Боскіна С.В.  



Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 

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

Остапчук Л.В., Неметула Е.М.,  Степанян Л.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Лук’янов А.О, 

Бекіров Р.Д, Челєбієва З.М, Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

Депутати Коновалов О.Б. та Кобець М.М. запізнились на початок засідання та участі 

в голосуванні не приймали. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Про виконання Програми соціально – економічного , культурного розвитку 

населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 2018 рік. 

2. Про виконання сільського бюджету за 2018 рік. 

3. Про внесення змін до Програми соціально економічного та культурного розвитку 

населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 2019 рік. 

4. Бюджетні питання . 

5. Земельні питання . 

6. Різне. 

 

Доповнення до Порядку денного: 

- Про передачу майна . 

- Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення Щасливцевською 

сільською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності за 2018 рік. 

- Про податок на нерухоме майно на 2019 рік. 

- Звіт про роботу Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

соціально – економічного та культурного розвитку за 2018 рік. 

- Про затвердження проекту рішення « Правила благоустрою населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради» 

 

Голосували: 

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

Остапчук Л.В., Неметула Е.М.,  Степанян Л.Ю., Білозерцева Ю.Є. , Лук’янов А.О, 

Бекіров Р.Д, Челєбієва З.М, Дериглазов М.В) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 
Депутати Коновалов О.Б. та Кобець М.М. запізнились на початок засідання та участі 

в голосуванні не приймали. 

 
Затверджений порядок денний: 

 

1. Про виконання Програми соціально – економічного , культурного розвитку  

населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 2018 рік. 



2. Про виконання сільського бюджету за 2018 рік. 

3.Про внесення змін до Програми соціально економічного та культурного розвитку 

населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 2019 рік. 

4. Бюджетні питання . 

5. Про передачу майна . 

6. Земельні питання . 

7.Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення Щасливцевською 

сільською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності за 2018 рік. 

8. Про податок на нерухоме майно на 2019 рік. 

9. Звіт про роботу Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

соціально – економічного та культурного розвитку за 2018 рік. 

10. Про затвердження проекту рішення « Правила благоустрою населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради» 

11. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання Програми соціально – економічного , 

культурного розвитку населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 

2018 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

/ Інформація додається 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1445 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Звіт виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради про 

виконання сільського бюджету за 2018 рік. 
ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 
/Звіт додається 

 

СПІВДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Зробила порівняльний аналіз бюджету за 2017 рік та 2018 р. Запропонувала 

затвердити звіт виконавчого комітету про виконання сільського бюджету за 2018 

рік. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1446 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 



СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми соціально економічного та 

культурного розвитку населених пунктів Щасливцевської сільської ради за 

2019 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1447 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

Бюджетні питання. 

 

 СЛУХАЛИ: 4 . Про внесення змін до рішення LХХХІІ сесії Щасливцевської 

сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2018 року № 1393 « Про сільський 

бюджет на 2019 рік». 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1448 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про виділення коштів Комунальній Установі з   капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального призначення 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання начальника Комунальної Установи з   

капітального будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального 

призначення 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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1449 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про виділення коштів Комунальній спеціалізованій аварійно – 

рятувальній водолазній службі Щасливцевської сільської ради. 



ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання керівника КСАРВС Щасливцевської сільської 

ради 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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1450 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про виділення коштів Комунальній Установі з   капітального 

будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального призначення 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання начальника Комунальної Установи з   

капітального будівництва об’єктів соціально – культурного і комунального 

призначення 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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1451 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення сесії № 1343 від 04.02.2018 р.  

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання директора КП « Комунсервіс» Коновалова О.Б. , 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1452 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

Про передачу майна. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про передачу майна. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто лист Міністерства Аграрної політики та продовольства 

України, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

затвердити наданий проект. 



Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1453 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про передачу майна. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1454 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про передачу об’єктів нерухомого майна що належать до 

соціальної сфери в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто клопотання КП « КОМУНСЕРВІС»  та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1455 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

Земельні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання директора КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

Щасливцевської сільської ради , підготовлено на розгляд сесії проект рішення. 

Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно наданого проекту. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1456 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 



СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ « 

Херсонобленерго». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» , підготовлено та надано 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання 

згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1457 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 14. Про розробку технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області 

Щасливцевської сільської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція 

комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1458 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1459 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва лінії АТ 

«Херсонобленерго». 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1460 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого 

господарства. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…), учасника бойових дій, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення . Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

громадянина згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1461 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…). , додані документи, підготовлено 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 
 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1462 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 19. Про узгодження поділу земельної ділянки та присвоєння адреси 

земельним ділянкам. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 



Комісією розглянуто заяву громадянки (…). та додані документи, підготовлено 

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

проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 
 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1463 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та 

передачі безоплатно у власність земельних ділянок.                                                                         

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто заяви громадян та надані документи, підготовлено проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян  згідно проекту.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лук’янов А.О.-  депутат сільської ради 

Зробив заяву щодо конфлікту інтересів з даного питання та проте , що участі в 

голосуванні не прийматиме. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1464 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є..- голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…) та додані документи, підготовлено 

на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

громадянина згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 
 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1465 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяв. 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто заяви громадян та додані документи, підготовлено проект 

рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяв згідно проекту.  

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

 Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1466 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1467 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити  в 

задоволенні клопотання згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1468 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 



Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1469 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити  в 

задоволенні клопотання згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1470 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 27.Про внесення змін до рішення 83 сесії 7 скликання № 1413 від 

28.12.2018 р. « Про передачу земельної ділянки в оренду». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити  в 

задоволенні клопотання згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1471 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про повторний розгляд заяви гр.. Кучерявого О.І. на виконання 

рішення суду. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією повторно , на виконання рішення суду, розглянуто заяву (…)., 

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в задоволенні заяви 

громадянину згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1472 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 29.Про внесення змін до рішень Щасливцевської сільської ради 

щодо передачі земельних ділянок в оренду АТ « Херсонобленерго» . 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1473 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 30. Про передачу в оренду АТ «Херсонобленерго» земельної 

ділянки в селищі Приозерне . 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання АТ « Херсонобленерго» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

клопотання згідно  проекту рішення. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1474 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про впорядкування адреси земельної ділянки та внесення змін 

до її договору оренди. 
 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПП « ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО « 

ПЕРЛИНА АЗОВУ» та додані документи, підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити клопотання згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  



ВИРІШИЛА: Рішення № 1475 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про впорядкування умов договору оренди землі у зв’язку зі 

зміною її власника. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання фізичних осіб – підприємців (…). та (…). та 

додані документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

заяви згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1476. додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання фізичних осіб – підприємців (…). та (…) та 

додані документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити 

заяви згідно проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1477. додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про внесення змін до п.3 рішення № 1245 від  28.09.2018. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…)., враховуючи технічну помилку в 

рішенні сесії, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву 

громадянки згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1478. додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про узгодження поділу земельної ділянки . 



ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина (…)та додані документи, підготовлено 

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

проекту. 

Сільський голова поставив дану пропозицію комісії на голосування . 

Голосували: 

За : всього – 2. (Коновалов О.Б Кобець М.М) 

Проти : всього -  4 (сільський голова Плохушко В.О.; депутати – Пуляєва І.В, 

Остапчук Л.В., Боскіна С.В.)   

Утрималось:всього -  6 ;(Челєбієва З.М, Зевадінов М,Е.,  Білозерцева Ю.Є , 

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю,  І.Ю., Лук’янов А.О.) 

 

Рішення не прийнято. /Заява  повторно буде розглянута на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про внесення змін до п.1 рішення № 1361 від 04.12.2018р. « Про 

узгодження поділу земельної ділянки». 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки (…).  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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1479 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання директора ТОВ « Щасливцеве» та додані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : 

задовольнити клопотання згідно наданого проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Плохушко В.О. – сільський голова  

Запропонував строк оренди встановити 25 років за умови введення об’єкту в 

експлуатацію. до 01.01.2020 р. У разі невиконання умов договору, строк оренди 

визначити один рік. 

Поставив дану пропозицію на голосування. 

Голосували: 



За : всього -  12 одноголосно;(сільський голова – Плохушко В.О.; депутати – 

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

Неметула Е.М, Степанян Л.Ю, , І.Ю., Боскіна С.В.,  Коновалов О.Б Кобець М.М, 

Лук’янов А.,О.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 
 

Питань та зауважень від депутатів  не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1480/ зі змінами/ додається. Результати поіменного 

голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про внесення змін до договору оренди. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є.- голова Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ТОВ « УРОВЕНЬ ПЛЮС» , та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. пропозиція комісії: задовольнити 

заяву згідно проекту.  

Питань та зауважень від депутатів  не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1481 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення  

Щасливцевською сільською радою та виконавчим комітетом державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2018 рік. 
ДОПОВІДАЧ: Плохушко В.О. – сільський голова. 

/звіт додається 

Питань та зауважень від депутатів  не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1482 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про деякі питання податку на нерухоме майно на 2019 р. 

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

ради з питань законодавства та державної регуляторної політики.  

Комісією , в зв’язку зі змінами у Податковому кодексі , підготовлено на  розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 



Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1483 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 41. Звіт про роботу Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку за 2018 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Челебієва З.М. – член Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку. 

/ Звіт додається 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1484 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про погодження проекту рішення про затвердження «Правил 

благоустрою населених пунктів Щасливцевської сільської ради» 

ДОПОВІДАЧ: Челебієва З.М. – член Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку. 

Комісією, з метою впорядкування питань благоустрою , та проведення 

громадського обговорення проекту «Правил благоустрою населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради»,  підготовлено на розгляд сесії проект рішення . 

Пропозиція комісії: затвердити наданий проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1485 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

РІЗНЕ. 

Питань від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 85 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

розглянуто. 

85 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 
 

 

 
 


