
 
                  LXХХVІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 86 

                                              ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

08.02. 2019 р 

с. Щасливцеве 

 

15.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні на початок засідання депутатів – 13 чол. 

 

Пуляєва І.В, Бекіров Р.Д., Остапчук Л.В., Білозерцева Ю.Є. 

, Неметула Е.М., Кобець М.М., Степанян Л.Ю., Зевадінов 

М. Е., Сенченко І. Ю., Челєбієва З.М, Лук’янов А.О., 

Боскіна С.В Дериглазов М.В. 

  

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

  

Відсутні з поважних причин депутати: Коновалов О. Б. 

 

Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  
 

 

Голова сесії – Плохушко В.О оголосив про початок роботи пленарного засідання 86 

–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: 

Зевадінов М. Е. – депутат сільської ради 

Запропонував обрати на пленарне засідання 86 сесії лічильну комісію в кількості 

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

Інших пропозицій не поступало. 



 

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

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

А.О., Боскіна С.В Дериглазов М.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1. Земельні питання 

 

Доповнення до порядку денного: 

2. Різне  

Голосували: 

 За : всього -  14; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати - 

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

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

А.О., Боскіна С.В Дериглазов М.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0. 

 

Затверджений порядок денний: 

1. Земельні питання. 

2.  Різне. 

 

Земельні питання 

 

СЛУХАЛИ:1. Про додаткове впорядкування умов договору оренди землі, 

укладеного з ПП «АП «УКРТРАНС» 

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:задовольнити клопотання ПП «АП «УКРТРАНС», затвердити наданий 

проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1486 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 2. 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 додані документи, підготовлено на 

розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян 

згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Боскіна С. В. – депутат сільської ради, зробила заяву щодо конфлікту інтересів з 

даного питання та про те, що участі у голосуванні не братиме. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1487 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 3.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 заяву АТ «Херсонобленерго» 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 № 1488 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про доповнення до п.1 рішення 77 сесії 7 скликання № 1232 від 

28.09.2018 р. « 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 

заяву згідно наданого проекту. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 



ВИРІШИЛА: Рішення № 1489 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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: Білозерцева Ю.Є. – голова Постійної комісії Щасливцевської 

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву (…). 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 Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1490 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в адресу земельної ділянки. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву (…) 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 Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1491 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 7. 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 (…) та надані документи, підготовлено на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого 

проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Зевадінов М. Е. – депутат сільської ради, зробив заяву щодо конфлікту інтересів з 

даного питання та про те, що участі у голосуванні не братиме. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 



Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1492 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на внесення змін до Детального плану 

східної частини вулиці Набережної від б/в «Щасливцеве» до прибережної 

захисної смуги ( пляжної зони) Азовського моря в межах с. Щасливцеве, 

Щасливцевської сільської ради Генічеського району, Херсонської області. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

Комісією розглянуто заяву (…). та надані документи, підготовлено на розгляд 

сесії проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого 

проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Зевадінов М. Е. – депутат сільської ради, зробив заяву щодо конфлікту інтересів з 

даного питання та про те, що участі у голосуванні не братиме. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1493 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІЗНЕ. 

 

Бекіров Р.Д. – голова Постійної  комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

законності та державної регуляторної політики. 

 Довів до відома  депутатів сільської ради про вимоги Закону України « Про 

запобігання корупції» , а саме: необхідність подачі щорічної декларації за 2018 рік в 

період з 01.01.2019 р по 01.04.2019 р. та про можливість звертатись до нього за 

консультацією щодо заповнення та подання е – декларацій на офіційний веб – сайт 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

Питання порядку денного 86 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

розглянуто. 

86 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 

 
 


