
 
                  LXХХVIІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ № 87 

                                              ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

27.02. 2019 р 

с. Щасливцеве 

 

09.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні на початок засідання депутатів – 14 чол. 

 

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

, Коновалов О. Б., 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.  

  

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 87 –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 87 сесії лічильну комісію в 

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

Інших пропозицій не поступало. 

 



Голосували: 

 За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

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

Б., 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. Бюджетні питання 

2. Звіт комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради по 

підсумкам роботи за 2018 рік. 

3. Земельні питання. 

4. Різне  

 

Доповнення до порядку денного: 

- Про встановлення туристичного збору на території Щасливцевської 

сільської ради на 2019 рік. 

- Про розробку схем санітарного очищення населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради : с.Щасливцеве, с. Генічеська Гірка, с. 

Приозерне. 

 

 

Голосували: 

 За : всього -  15; одноголосно  (сільський голова - Плохушко В.О.; депутати 

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

Б., 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. Бюджетні питання 

2. Звіт комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради по 

підсумкам роботи за 2018 рік. 

3. Земельні питання. 

4. Про встановлення туристичного збору на території Щасливцевської 

сільської ради на 2019 рік. 

5. Про розробку схем санітарного очищення населених пунктів 

Щасливцевської сільської ради : с.Щасливцеве, с. Генічеська Гірка, с. 

Приозерне. 

6. Різне 

 

Бюджетні питання. 



СЛУХАЛИ:1. Про внесення змін до рішення сесії LXХХIІ сесії 

Щасливцевської сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2018 року № 

1393 « Про сільський бюджет». 

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 не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1494 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Звіт Комунальної установи з капітального будівництва 

об’єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Щасливцевської сільської ради по підсумкам роботи за 2018 рік. 
ДОПОВІДАЧ: Мірошниченко В.Г. – керівник Комунальної установи з 

капітального будівництва об’єктів соціально-культурного і комунального 

призначення Щасливцевської сільської ради 

/звіт додається/ 

 

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

сільської ради з питань бюджету та управління комунальною власністю. 

Комісією розглянуто фінансовий звіт керівника Комунальної установи з 

капітального будівництва об’єктів соціально-культурного і комунального 

призначення Щасливцевської сільської ради Мирошниченко В. Г.,  

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: визнати 

роботу Комунальної установи з капітального будівництва об’єктів соціально-

культурного і комунального призначення Щасливцевської сільської ради за 

2018 рік задовільною, затвердити проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1495 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Звіт Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної 

водолазної служби по підсумкам роботи за 2018 рік.. 

ДОПОВІДАЧ: Решетар В. В. – керівник Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальної водолазної служби. 

/звіт додається/ 



СПІВДОПОВІДАЧ : Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісією розглянуто фінансовий звіт директора Комунальної 

спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби Решетар В. В. 

Пропозиція комісії: визнати роботу Комунальної спеціалізованої аварійно-

рятувальної водолазної служби за 2018 рік задовільною, затвердити проект. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1496 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Звіт КП « Комунсервіс» по підсумкам роботи за 2018 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Коновалов О.Б. – директор КП « Комунсервіс» 

/звіт додається/ 

СПІВДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 

Щасливцевської сільської ради  з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

    Комісією розглянуто фінансовий  звіт керівника КП « Комунсерівс» 

Коновалова О.Б., підготовлено на розгляд сесії  проект рішення. Пропозиція 

комісії : визнати роботу комунального підприємства КП «Комунсервіс» за 

2018 рік задовільною, затвердити проект. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

питань законності та державної регуляторної політики. 

Поставив запитання щодо низького тиску в системі водопостачання по вул.. 

Зеленій в с. Щасливцеве. 

  

Коновалов О.Б. – директор КП « Комунсервіс» 

Надав відповідь , проте,  що на теперішній час  працює тільки центральна 

башта,  тиск в системі водопостачання збільшиться після того,  як будуть 

введені в дію ще дві водонапірні башти, але строки запуску залежать від 

погодних умов. 

 

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

питань соціально – економічного розвитку. 

Поставив запитання щодо встановлення на центральному водопроводі 

засувок та люків в с. Генічеська Гірка. 

 

Коновалов О.Б. – директор КП « Комунсервіс» 



Надав відповідь , що проводяться ремонтні роботи на водонапірній башті « 

Південна» та одночасно будуть встановлюватися засувки та люки, якщо 

дозволять погодні умови. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1497 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Звіт  КП « МАКС – ІНВЕСТ» по підсумкам роботи за 2018 

рік. 
ДОПОВІДАЧ: Сальников О.В. – директор КП « МАКС – ІНВЕСТ» 

/ звіт додається 

СПІВДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління 

комунальною власністю. 

Комісія розглянула фінансовий звіт керівника КП «Макс - Інвест» 

Сальникова О.В. Пропозиція комісії: визнати роботу комунального 

підприємства КП «МАКС-ІНВЕСТ» за 2018 рік задовільною. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Висловив незадоволення темпами роботи підприємства, деякі питання 

вирішуються дуже повільно, іноді затягуються ( наприклад : в с. Щасливцеве 

у 2018 р. на пляжі стояла ТС без документів , паспорту прив’язки, на 

зауваження господар не реагував, тимчасову споруду вивезли тільки у 

вересні, після закінчення сезону.) .  

Вніс пропозицію до проекту рішення додати рекомендації КП , а саме: - 

посилити контроль за використанням земельних ділянок що знаходяться в 

оренді. 

- терміново вжити заходи щодо ліквідації недоліків у громадській вбиральні 

в парку с. Щасливцеве , а саме: встановити  витяжку, виконати необхідний 

дрібний ремонт. 

За внесення даної пропозиції голосували: одноголосно.  

Поправка прийнята. 

 

Більше питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1498/ з доповненнями / додається. Протокол 

поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення 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 № 1499 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на 

місцевості) та передачі її в оренду. 

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:  

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

питань законності та державної регуляторної політики. 

Запропонував  встановити розмір орендної плати на рівні податку від 

нормативної вартості земельної ділянки, що станом на 2019р. становить - 

297344,25 грн. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова  

Поставив пропозицію Бекірова на голосування. 

Голосували « За» - одноголосно 

Поправка прийнята. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1500/ зі змінами/ додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на розробку 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 (…). 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 № 1501 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу. 

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 № 1502 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про передачу 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. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Дериглазов М.В. – депутат сільської ради. 

Зробив заяву щодо наявності 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 № 1503 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 



СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву начальника комунальної установи з 

капітального будівництва об’єктів соціально-культурного і комунального 

призначення Щасливцевської сільської ради Мірошниченко В.Г. 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 № 1504 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора комунального підприємства КП « 

МАКС-ІНВЕСТ» Сальникова О. В. 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 № 1505 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для зміни цільового 

призначення. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву директора комунального підприємства КП « 

МАКС-ІНВЕСТ» 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 № 1506 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 14. 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 (…).. 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 не прийнято. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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 (…).. 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 № 1507 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про 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 № 1508 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до рішень сесій сільської ради щодо 

АТ «Херсоноболенерго». 

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 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 № 1509 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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 України та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити 

в задоволені заяв в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

населених пунктів Щасливцевської сільської ради. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1510 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про відмову щодо надання дозволу на розробку 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 клопотання ПАТ «Укртелеком» Херсонська філія 

(ідентифікаційний код юридичної особи 21560766) та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити 

в задоволені заяви згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 



 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1511 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про відмову в укладанні додаткової угоди до договору 

оренди землі. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву Виробничого кооперативу «Таврія» та надані 

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

відмовити в задоволені заяви згідно наданого проекту. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1512 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 21. 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 України та надані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяви  згідно наданого проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сенченко І. Ю., Челебієва З. М. Дериглазов М. В.– депутати сільської ради, 

зробили заяву щодо конфлікту інтересів з даного питання та про те, що 

участі у голосуванні не братиме. 

Плохушко В. О. – сільський голова, 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 № 1513 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу в с. 

Щасливцеве. 



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

сільської ради 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 наданого проекту 

рішення . 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1514 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про погодження передачі в суборенду земельних ділянок. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АП 

«УКРТРАНС». та надані документи, підготовлено на розгляд сесії проект 

рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяву згідно наданого проекту, 

погодити передачу в суборенду земельних ділянок. . 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1515 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 24. 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 ТОВ «УКРЮГСЕРВІС». та надані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення.  

Пропозиція комісії: задовольнити клопотання ТОВ «УКРЮГСЕРВІС» 

згідно наданого проекту рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1516 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

СЛУХАЛИ: 25. Про припинення права постійного користування 



земельною ділянкою загальною площею 8,0701 га, розташованою на 

території Щасливцевської сільської ради. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто службову записку спеціаліста Щасливцевської 

сільської ради про припинення права користування земельною ділянкою з 

кадастровим номером 6522186500:11:010:0409, 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 № 1517 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 26. 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 заяви громадян України, які є учасниками бойових 

дій та надані документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення.  

Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян згідно наданого проекту 

рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1518 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про передачу 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 громадянки України (…)..  та надані 

документи, підготовлено на розгляд сесії проект рішення.  

Пропозиція комісії: задовольнити заяву (…).. згідно наданого проекту 

рішення. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 



ВИРІШИЛА: Рішення № 1519 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про встановлення туристичного збору на території 

Щасливцевської сільської ради. 

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

сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики.  

Пропозиція комісії:затвердити наданий  проект. 

ВИСТУПИЛИ: 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував об’єднати ставки збору для внутрішнього та в’їзного туризму 

та встановити такі  відсотки :  

- у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "а" пункту 5.1 

додатку - для внутрішнього туризму та для в’їзного туризму – 0,11 відсотки; 

- у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 5.1  

додатку - для внутрішнього туризму та для в’їзного туризму – 0,048 відсотки. 

Поставив дану пропозицію на голосування. 

Голосували : «за» - одноголосно. 

Поправка прийнята. 

 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: Рішення № 1520/ зі змінами / додається. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розробку схем санітарного очищення населених 

пунктів Щасливцевської сільської ради, с. Щасливцеве, с. Генічеська 

Гірка та с. Приозерне. 

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 № 1521 додається. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІЗНЕ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пуляєва І.В. – секретар ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901


Ознайомила депутатів сільської ради з листом Управління захисту  

економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України , в якому повідомляється про складання 

протоколу про вчинення адміністративного правопорушення , пов’язаного з 

корупцією , передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП, відносно депутата 

Щасливцевської сільської ради Сенченко І.Ю. , яка у порушенні вимог ч.1ст 

45 Закону України « Про запобігання корупції» несвоєчасно подала на 

офіційний   веб – сайт Національного агентства з питань запобігання корупції 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування , щорічну за 2017 рік. 

 

Плохушко В.О. – сільський голова . 

Зауважив ,  що  відповідно до частини другої ст..52 Закону України « Про 

запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта 

декларування , а саме отримання ним доходу , придбання майна на суму , яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів , встановлених для працездатних осіб 

на 1 січня 2018 р. ( 88100 грн.), депутати сільської ради та посадові особи 

органу місцевого самоврядування у 10 – денний строк з моменту отримання 

доходу або придбання майна зобов’язані письмово повідомити про це 

Національне агентство з питань запобігання корупції, шляхом подання 

відповідного електронного повідомлення до Єдиного державного реєстру 

декларацій . 

Питань та зауважень від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 87 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто. 

87 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


