
 

                   LХХХІ СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  ПРОТОКОЛ  № 81 

                                              ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

17.12. 2018 р 

с. Щасливцеве 

 

14.00 год. 

 

 

 

Всього обрано депутатів - 14 чол.. 

 

Присутні  на початок засідання  депутатів – 12 чол. 

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

Неметула Е.М.,  Сенченко І.Ю., Коновалов О.Б., 

Білозерцева Ю.Є. , Кобець М.М, Боскіна С.В , Зевадінов 

М.Е , Дериглазов М.В 

Та сільський голова – Плохушко В.О.  

 

 Відсутні з поважних причин депутати: Лук’янов А.О, 

Степанян Л.Ю.   

 Голова сесії – сільський голова Плохушко В.О. 

 Секретар сесії – секретар ради Пуляєва І.В. 

  Король М.І. – інструктор з мотоспорту 

 

 

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

засідання 81 –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. 

 

Челебієва З.М. – депутат сільської ради. 

Запропонувала обрати на пленарне засідання 81 сесії лічильну комісію в 

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

Інших пропозицій не поступало. 

Голосували: 



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

І.В,., Остапчук Л.В.,., Неметула Е.М.,  Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю.Є. , 

Кобець М.М Боскіна С.В , Бекіров Р.Д, Челєбієва З.М, Коновалов О.Б., 

Зевадінов М.Е., Дериглазов М.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

 

На розгляд сесії виноситься  

Порядок денний: 

1..  Бюджетні питання. 

2..  Земельні питання. 

 

Доповнення до порядку денного: 

3.  Різне. 

Голосували: 

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

І.В,. Остапчук Л.В.,Неметула Е.М.,  Сенченко І.Ю., Білозерцева Ю.Є. , 

Кобець М.М Боскіна С.В , Бекіров Р.Д Челєбієва З.М, Коновалов О.Б., 

Зевадінов М.Е., Дериглазов М.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього – 0 

 

Затверджений порядок денний: 

 

1.. Бюджетні питання. 

2.. Земельні питання. 

3.  Різне. 
 

1. Бюджетні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення LV сесії Щасливцевської 

сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 837 « Про 

сільський бюджет на 2018 р 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 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 № 1371 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ:2. Про скасування рішення сесії № 1344 від 04.12.2018р. 



ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 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 № 1372 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про виділення коштів Комунальній спеціалізованій 

аварійно – рятувальній водолазній службі Щасливцевської сільської 

ради. 

ДОПОВІДАЧ: Остапчук Л.В. – голова Постійної комісії 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 № 1373 додається. Результати поіменного голосування 

додаються 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про продаж та закупівлю авто техніки КП « Комунсервіс» 

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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

питань соціально – економічного розвитку. 

Висловив незадоволення щодо закупівлі ще одного екскаватору для КП. 

 

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

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1374 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про збільшення статутного капіталу КП « МАКС – 

ІНВЕСТ» Щасливцевської сільської ради  

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 № 1375 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

2. Земельні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул.. Набережна,19 в с. Щасливцеве та її продаж. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

На виконання власного рішення № 1211 від 28.09.2018 р. комісією 

підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

затвердити проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1376 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянина України  (…) та надані 

документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1377 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України  (…) та надані 

документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1378 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 



СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України  (…) та надані 

документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1379 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України  (…) та надані 

документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 13780 додається. Результати поіменного 

голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву громадянки України  (…)... та надані 

документи, підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: відмовити в 

задоволенні заяви згідно  проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1381 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

та передачі безоплатно у власність земельних ділянок. 

ДОПОВІДАЧ: Білозерцева Ю.Є .- голова Постійної  комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяви громадян та додані документи, підготовлено 

проект рішення. Пропозиція комісії: задовольнити заяви громадян згідно 

наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 



Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1382 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про скасування рішень сесій сільської ради. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

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

підготовлено проект рішення. Пропозиція комісії: затвердити  наданий  

проект. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1383 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 14. 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 громадянина (…). 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 № 1384 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 15. 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 заяви громадян України на додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії: 

задовольнити заяви громадян згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  



ВИРІШИЛА: Рішення № 1385 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

аукціону та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 

права оренди. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто заяву ПП « Сокіл» , проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону, 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 № 1386 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 17. 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» , проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 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 № 1387 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 18. 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 « ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»  

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 № 1388 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 19. Про перечу в оренду земельної ділянки в с. Генічеська 

Гірка під очисними спорудами. 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ТОВ « ЕКОЛОГ» та додані документи, 

підготовлено на розгляд сесії проект рішення. пропозиція комісії: 

задовольнити вищевказане клопотання згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1389 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 20.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

по вул.. Р.Кузнєцова, 36 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 фізичної особи 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 Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1390 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 

існуючої будівлі д/садку в с. Щасливцеве, вул.. Миру,24 

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

сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто клопотання ІСЛАМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 

підготовлено та надано на розгляд сесії проект рішення. Пропозиція комісії : 

задовольнити вищевказане клопотання згідно наданого проекту. 

Питань та зауважень від депутатів та сільського голови не поступало. 

 

Сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: Рішення № 1391 додається. Результати поіменного голосування 

додаються. 



 

Різне. 

Король М.І. – інструктор з мотоспорту. 

Звернувся до сільської ради зі  зверненням щодо відкриття секції з 

мотоспорту на території ради./ додається 

Плохушко В.О. – сільський голова. 

Запропонував депутатам підтримати ініціативу щодо відкриття секції з 

мотоспорту на території ради. 

Поставив дану пропозицію на голосування. 

Голосували: 

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

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

Білозерцева Ю.Є , Неметула Е.М, Коновалов О.Б, Сенченко І.Ю., Боскіна 

С.В.) 

Проти : всього -  0 

Утрималось:всього -  0 

Остапчук Л.В. – вийшла з зали засідань та участі в голосуванні не приймала. 

 

Більше питань та зауважень  від депутатів не поступало. 

 

Питання порядку денного 81 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання розглянуто. 

81 сесія Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою. 

 

 

Голова сесії – сільський голова                                                В.О. Плохушко 

 

 

Секретар сесії – секретар ради                                                  І.В. Пуляєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


