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СТАНІСЛАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
П Р О Т О К О Л 

ХХХV сесії VІІ скликання 

 

Від 24.09.2019 року                                 

Зала засідань  

Станіславської сільської ради  

1330 год 

                                                                                       Загальний склад ради –  26 депутатів, 

                                                                                       Були присутні на засіданні – 15  

           депутатів 

                      (список додається); 

     Присутні запрошені - 11 

                                 (список додається) 

Голова сесії – сільський голова   

Желуденко Володимир 

Володимирович 
Секретар засідання сесії – депутат 

виборчого округу № 20 

Завещана Ольга Леонідівна 

 

До початку сесії був виступ Лича Віктора Павловича, жителя села Станіслав, щодо 

організації роботи ради Ветеран при сільській раді. 

 

Сільський голова – Желуденко В.В. відкриває засідання сесії 

 

Сільський голова: Шановні депутати! Із загальної кількості 26 обраних депутатів 

сільської ради на засідання ХХХV сесію прибули поки, що 14. 

Відсутні 12 депутатів. 

Крім депутатів сільської ради, на засідання запрошувались:  заступник з питань 

діяльності виконавчих органів сільського голови, в.о. старости сіл Широка Балка та 

Софіївка, начальники відділів сільської ради, працівники сільської ради (доповідачі), 

депутати районної ради. 

Присутні жителі села Станіслав: 

Лич Віктор Павлович 

Гаврилів Світлана Степанівна 

 

Сільський голова: Шановні депутати!  

У відповідності зі ст. 46 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ХХХV сесія сільської ради VІІ 

скликання є повноважною. Вношу пропозицію засідання ХХХV 

сесії відкрити. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Засідання ХХХV сесії VІІ скликання Станіславської сільської ради оголошується 

відкритим. 
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/Звучить Гімн України/ 

Сільський голова приймає участь у голосуванні. 

 

 

Сільський голова Шановні депутати! У відповідності із регламентом сільської 

ради нам необхідно утворити лічильну комісію. 

     Переходимо до утворення лічильної комісії. До складу 

лічильної комісії пропоную обрати депутатів сільської ради: 

 

Чинко Раїса Михайлівна      депутат округу № 2 

Безродня Світлана Петрівна     депутат округу № 9  

Москаленко Світлана Ярославівна     депутат округу № 16 

Інші пропозиції будуть? Не поступило. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію у 

запропонованому складі, прошу голосувати. За - 15. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. 

Приймається. Лічильну комісію прошу зайняти свої місця. 

 

Сільський голова:  Шановні депутати! Нам необхідно затвердити порядок  

               денний засідання ХХХV сесії VІІ скликання.  

На порядок денний виноситься 21 питання. Порядок денний усім депутатам був розданий. 

Пропонуються зміни до поряду денного: 

Включити 11 питання до Порядку денного: 

Про внесення змін та затвердження  Статуту у новій редакції 

Комунального закладу «Культурно-дозвілевий комплекс Станіславської сільської ради 

«Лідер»  

 Треба повністю зачитувати порядок денний. 

 

Із залу – ні. 

Чи є питання по порядку денному? 

 

Муравська Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 17, вчитель Широкобалкіського ЗПЗСО 

 Чому не винесено питання про автономію Широкобалкіського ЗПЗСО? 

 

Сільський голова:  про автономію закладів не винесено бо є ще розбіжності ми  

    планували з Потаповою А.Ю. зібратися і обговорити ще раз це  

    питання.  

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Ініціатива автономії Широкобалківських закладів освіти була від сільського голови 

і подання на комісії ми розглядали від сільського голови. Від керівників закладів подань 

щодо автономії закладів не надійшло. Порядок денний формує сільський голова тому це 

його право було не включати у порядок денний дане питання.  

 

Кардавар Катерина Федорівна,  директор Широкобалківського ЗПЗСО  

 А як же проект рішення, що нам надійшов? 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Ми надіслали Вам проект рішення до відома, щоб Ви готували Статутні документи, 

а саме вносили змін до них? Ви вже внесли зміни до Статуту? Бо нам подано не було. 
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Кардавар Катерина Федорівна,  директор Широкобалківського ЗПЗСО  

 Звичайно. 

 

Сільський голова:  На наступній сесії я думаю якщо не буде іншої пропозиції 

Ми це питання обговоримо та приймемо рішення. Я особисто 

залишаюся на тій думці що і була хоча Анжела Юріївна 

переконує мене і пропонує другий варіант у зв’язку з тим, що  вона їздила на семінар і їй  

розповідали про перспективи розвитку освіти, але я все ж таки залишаюся при тому що все 

таки треба робити реформування. Для того щоб вивчити це питання ми вирішили ще раз 

зустрітися  можливо у розширеному кругу з усіма керівниками закладів освіти та їх 

заступниками. Взагалі треба піти на педради у заклади освіти і розповісти те, що Вам 

розказували Анжела Юріївна про перспективи подальшого розвитку освіти і реформування 

освіти, щоб не лише ми, а і всі педагоги знали що буде далі, бо це лише початок освітньої 

реформи і реформування освітньої галузі буде продовжено до 2027 року. Виходячи із тих 

перспектив будемо думати яке рішення приймати. Моя думка залишається на тому що на 

сьогоднішньому етапі нам треба все таки зробити реформування закладів. Давайте ще раз 

зберемося і поспілкуємося. 

 

Порядок денний ХХХV сесії VІІ скликання від 24.09.2019року 

 

1. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Станіславської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2027 роки; 

 (Доповідає: інспектор з проектного менеджменту Сонько Р.С.) 

2. Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Станіславській сільській раді Білозерського району Херсонської області та її 

виконавчих органах; 

(Доповідає: секретар ради Завещана О.Л.) 

3. Про затвердження плану антикорупційних заходів Станіславської сільської ради 

Білозерського району Херсонської області на 2019-2020 роки; 

(Доповідає: секретар ради Завещана О.Л.) 

4. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яке розташоване на 

території с. Широка Балка Білозерського району Херсонської області; 

(Доповідає: начальник відділу, головний архітектор Безродня В.В. ) 

5. Про затвердження місцевих Програм; 

          (Доповідає: інспектор з проектного менеджменту Сонько Р.С.) 

6. Про звіт про виконання сільського бюджету Станіславської сільської ради за І 

півріччя 2019 року; 

 (Доповідає: начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

обліку планування та звітності Сміюха Н.В.) 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2018 року №  331/658 «Про 

сільський бюджет на 2019 рік»;   

              (Доповідає: начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку планування та звітності Сміюха Н.В.) 

8. Про затвердження розпоряджень виданих сільським головою в міжсесійний 

період; 

(Доповідає: начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

обліку планування та звітності Сміюха Н.В.) 

9. Про внесення змін до місцевих Програм; 

              (Доповідає: секретар ради Завещана О.Л.) 

10. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2018 року № 344/671  

«Про затвердження структури, загальної чисельності апарату  Станіславської 

сільської ради та її виконавчих органів на 2019 рік» 
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                       (Доповідає: сільський голова Желуденко В.В.) 

ЗМІНИ 

11. Про внесення змін та затвердження  Статуту у новій редакції 

Комунального закладу «Культурно-дозвілевий комплекс Станіславської сільської ради 

«Лідер»  

(Доповідає: директор КЗ КДК  Станіславської сільської ради «Лідер»         Симоньянц С.М.) 

 

Земельні питання доповідає: спеціаліст ІІ категорії  з питань земельних відносин  Бевз О.В. 

 

12. Про розгляд звернення гр. Лихацької О.Б. щодо відведення земельної ділянки в 

оренду 

   для будівництва складів для зберігання сільськогосподарської продукції 

13. Про передачу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у приватну власність гр. Стасюк Г.Г., яка має право постійного 

користування на цю ж ділянку для ведення особистого підсобного господарства 

14. Про розроблення детального плану території та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність гр. 

Ніколаєва Д.С. для гаражного будівництва 

за адресою: с. Станіслав вул. Білозерське шосе 

15. Про надання дозволу Жердецькому С.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка надається у 

власність гр. Сливкіній Т.В. із земель колишньої колективної власності 

17. Про виділення в натурі земельної частки (паю) 

18. Про надання дозволу гр. Штефлюк Ю.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

19. Про розгляд заяви громадян Андронюка А.П., Олійниченко Н.П. з питання 

розроблення землевпорядної документації щодо встановлення меж присадибної 

ділянки 

20. Про розгляд заяв громадян з питань передачі у власність земельних ділянок для 

будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибних ділянок) 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Янику А.Г. для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: с. Станіслав вул. Пушкіна, 32 та про передачу земельної ділянки у 

приватну власність 

 

Регламент роботи не встановлювався. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:           Про затвердження Стратегії сталого розвитку Станіславської  

     об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки 

 

 Доповідала:                         Сонько Р.С., Стратегії сталого розвитку Станіславської  

     об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки 

була розроблено у співпраці із колегами Програми Добре. Було проведено 5 робочих 

засідань із напрацювання цього проекту та проведено 3 консультаційні зустрічі у трьох 

населених пунктах  стосовно  Стратегії сталого розвитку, знайомилися Ви також із 
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Стратегією на спільному засіданні постійних комісіях сільської ради всі правки і 

доповнення які були запропоновані у цей проектний документ були внесені. Цілі 

зачитувати? 

Сільський голова:       цей документ дуже великий є необхідність зачитувати його? 

 

Мацур Євгеній Іванович, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 22, села Широка Балка, механік АР «Білозерський» 

 Зачитайте рішення. 

 

Сонько Р.С. Зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова:      Питання є? Не має? Голосуємо 

 

                                          

                                                    ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

                                               

Безродня С.П.             “За” - 15, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0. 

  

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

   Стратегія це не догма ми можемо її корегувати змінювати але 

такий документ повинен у нас бути. Громада повинна знати до 

якої цілі ми ідемо і чого ми хочемо досягти. 

 

1. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення одноголосно «Про затвердження Стратегії сталого 

                                     розвитку Станіславської об’єднаної територіальної громади на  

                                      2019-2027 роки»», (додається). 

До зали засідань зайшла депутат сільської ради Безродня С.П. 

 

2. СЛУХАЛИ:          Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту  

                                         інтересів у Станіславській сільській раді Білозерського району  

                                         Херсонської області та її виконавчих органах. 

 

Доповідала:                   Завещана ОЛ., ознайомила із Порядком та зачитала проект 

      рішення. 

 

Сільський голова:       Запитання будуть? Якщо запитань не має голосуємо.                                         

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

                                               

Чинко Р.М.:                    “За” - 15, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0. 

  

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

2. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення одноголосно «Про затвердження Порядку 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Станіславській сільській раді Білозерського району 

Херсонської області та її виконавчих органах», (додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:   Про затвердження плану антикорупційних заходів  

                                                Станіславської сільської ради Білозерського району  

                                                 Херсонської області на 2019-2020 роки. 
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Доповідала:                    Завещана О.Л., пропонуються зміни до проекту, а саме 

замінити слово Програма на план тобто звучало питання  «Про 

затвердження Програми антикорупційних заходів 

Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області на 2019-2020 

роки» пропонується  «Про затвердження плану антикорупційних заходів                                                 

Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області на 2019-2020 

роки» і звісно зміни по всьому тексту проекту рішення та додатку до нього. Ознайомила 

коротко із планом та заходами з виконання Антикорупційного плану  на 2019-2020 роки. 

 

 

Сільський голова:     Запитання є? Немає. Зачитайте проект рішення. 

                                          

Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

                 Адмінкомісія в цьому питанні опрацьовувала щось? Ви хоч знайомі із ст. 395 

адміністративного кодексу.                

 

Сільський голова:     Адмінкомісія корупцією не займається.  

 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Ми сьогодні розмовляємо про корупцію. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Статті Кодексу напам’ять я не пам’ятаю. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Була адмінкомісія і я був присутній і як же так що Ви відмовили у проханні 

Халіуліної розібратися з хуліганськими діями сусідки напроти. Розмова була така що не 

маєте право все таки маєте право повинні. Я побоююся що ніхто потенційно до кінця це 

не опрацьовував. 

    

Сільський голова:     Віктор Павлович хуліганством займається поліція. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Треба щоб якась особа була куди ми можемо звернутися яка дійсно хоче щось 

знать. З чим ми зіткнулися протягом цих півтора року. Навіть не хотять. Я ось тут 

піднімав Потяк Н.В. щоб доказати щодо комісії яка обираєтеся у нас на селі Ви розумієте, 

це що не корупція або ми складаємо із людей які не причетні або беремо посадовців це 

кармана комісія це і є проявами корупції. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Віктор Павлович план антикорупційних заходів тобто це те що ми повинні вжити 

для того щоб це не трапилося, щоб людина правильно здала декларацію ознайомлена була 

з законом. Лише НАЗК має право перевірити декларацію та людину на прояви корупції. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Я наведу Вам приклад корупції. Приклад по Халіуліній накручене, перекручене 

всі знають, що поступили не правильно. Спочатку говорить будемо розбиратися потім 

друге рішення  04.04, а потім 26.04 рекомендуємо звернутися в суд. Це називається 
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дефіцит послуги я хочу вам сказати. Або ми вирішуємо це питання на місці, а то хто буде 

поважати цього посадовця якщо він людину посилає до суду він зразу становиться під 

варту. Це дуже серйозне питання. 

 

Зайшов до зали засідань сільської ради депутат сільської ради Безродній В.П. – 

всього депутатів 15 

 

Сільський голова:             Віктор Павлович для того щоб говорити про корупцію треба 

    розуміти визначення корупції. Якщо він має вигоду то це  

                                              корупція не має вигоди то це не корупція. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Штучне створення дефіциту. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Ми не зібралися тут слухати лекцію. Це можете потім розповісти. 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Скільки Ви нам можете морочити голову? Це дуже важливе питання, щоб ніколи 

і ніхто не ображав пенсіонерів. Халіуліну ображали. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Звертайтеся в поліцію. 

 

Сільський голова:       Віктор Павлович, якщо у Вас є конкретні пропозиції  до 

                                               цього плану будь-ласка надайте пропозиції на слідуючій сесії  

                                               внесемо зміни. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Давайте ми його обговоримо на раді Ветеран. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Проект був оприлюднений. Чому Ви його не обговорювали? 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Я пенсіонер на Ваш сайт не завжди заходжу. У нас третина таких людей які не 

мають такого доступу. 

 

Сільський голова:       В коридорі розміщені проекти рішень. Якщо є пропозиції до 

цього плану подавайте ми можемо на любій із засідань сесій 

внести зміни. 

 

 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Пройшло півтора року і ніхто за це не поніс покарання. Давайте відкладемо 

розгляд цього питання. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Цей проект розроблявся спеціалістами Програми Добре. 
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 Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Що ж це отримується, що у нас на Україні не має зовсім ума? Що поляки знають, 

що у нас робиться в країні? 

 

Сільський голова:      спеціалісти Програми Добре це не поляки це українські  

   спеціалісти. Просто не ми їм за це платимо кошти. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Давайте працювати далі. 

 

Лич Віктор Павлович, житель села Станіслав 

 Три села і зовсім різний контингент, різні люди. 

 

Сільський голова:       Віктор Павлович, Ви затримуєте сесію давайте голосувати. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

                                               

Чинко Р.М.:                      “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0. 

  

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

                                                                             

3. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення одноголосно «Про затвердження плану 

                                               антикорупційних заходів Станіславської сільської ради  

                                               Білозерського району Херсонської області на 2019-2020 роки», 

що додається.   

 

4. СЛУХАЛИ:                    Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яке  

                                              розташоване на території с. Широка Балка Білозерського району  

                                              Херсонської області. 

   

Доповідала:                         Безродня В.В., зачитала проект рішення, що додається. 

   

Сільський голова:      Чи є питання по даному питанню?  

                                          

        Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської 

ради 

 Що це за будівлі - строючасток? 

 

Безродня В.В.                    Колишній стройучасток. 

 

Сільський голова:      Хочу сказати, що це лише початок такої роботи є багато будівель 

і в с. Станіслав ми будемо далі працювати з іншими об’єктами, відпрацюємо механізм на 

одному об’єкту спочатку, а далі будемо брати усі будівлі, як безхазяйні які не стоять в 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. Починаючи з тих які забрали фермера з гаражів, 

будинки «животноводів», будинки «рибколгоспу». На сьогоднішній день у них є якість 

накладні оформлювати право власності вони не хочуть, бо при оформлені права власності 

ми скажемо їм оформляйте землю і платіть податки, щоб вони їх оформили ми беремо їх як 

безхазяйне майно. Процедура передбачає після того як ми оголосили про безхазяйне майно 

ми рік чекаємо на протязі року якщо вони не оформили це право власності, якщо вони 
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покажуть нам витяг з реєстру про право власності на це майно, тоді воно знімається з 

реєстру як безхазяйне майно. Якщо ніхто не принесе право власності на ці споруди значить 

сільська рада оформляє у судовому  порядку право власності на ці споруди. Тому передайте 

усім таким фермерам і тим людям які забрали колгоспне майно і не оформляють право 

власності передайте що ми розпочали цю роботу. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Можуть вивезти все, що там є та і все.  

 

Сільський голова:       Якщо сільська рада оголосила майно, як безхазяйне воно 

реєструється в державному реєстрі, як безхазяйне майно яке 

оголосила сільська рада. І у разі розбирання такого майна ми 

подаємо заяву в поліцію і ця людина буде нести відповідальність. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Тобто ми беремо під нагляд це майно. 

 

Сільський голова:       Так ми будемо наглядати за цими об’єктами. 

 

 Гаврилів Світлана Степанівна, жителька села Станіслав 

 А як стосовно тих дворищ які розбирають і не оформлюють спадщину? 

 

Сільський голова:       То є приватна власність, можна було б так само робити але 

цю ситуацію важче доказати потім у суді у якому ми повинні 

доказати що у того спадкодавця (померлого) не має 

спадкоємців. Ми можемо прийняти це майно згідно рішення суду у право комунальної 

власності сільської ради, але людина спадкоємець може звернутися потім у суд і доказати, 

що він спадкоємець. Право власності за сільською радою може визнати лише суд. Таке 

законодавство. Питань не має тоді голосуємо. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

 Чинко Р.М.:             “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                         

  

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

4. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення одноголосно «Про взяття на облік 

                                               безхазяйного нерухомого майна, яке розташоване на території  

                                               с. Широка Балка Білозерського району Херсонської області», 

(додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:                    Про затвердження місцевих Програм. 

 

Доповідала:              Сонько Р.С. коротко ознайомила з програмами 

- Програма по покращенню роботи місцевого самоврядування через створення 

сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із 

забезпеченням широкого залучення громадськості на 2019 рік; 

- Програма по створенню простору для активного відпочинку молоді 

Станіславської ОТГ на 2019 рік; 

- Програма «Будуймо охайну громаду разом» на 2019 рік;  
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- Програма по налагодженню діалогу між владою та громадою через створення 

ком’юніті медіа на 2019 рік, що додається, фінансування на 2019; 

 

  

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

  Хто поставив зонти у селі Софіївка? 

 

 Сільський голова:       молодь, це молодіжний проект. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Назвіть прізвища? Поставили у тому місці де ніхто не купається я ж Вам говорила. 

 

Сербін Анна Анатоліївна, голова молодіжної ради при Станіславській сільській раді 

 Активна молодь с. Софіївка. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 У с. Станіславі та у с. Широка Балка у нормальному місці поставили, а у с. Софіївка у 

бур’янах. 

 

Безродня Світлана Петрівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 9 села Станіслав, соціальний-педагог Станіславського ЗПЗСО ім. К.Й. 

Голобородька 

 Треба щоб ваше село піднялося і прийшли допомагати. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Приходили і говорили перенесіть у інше місце, ні все одно поставили у тому місці. Чому не 

поставили напроти Нікітенка де були столики раніше? Самойленко І.Д. сказав не дивлячи на 

супротив людей ми все одно їх поставимо у тому місці де поставили. 

 

Сільський голова:        Це молодіжний проект підійдіть у БК і переговоріть з молоддю. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Говорила я всі говорять молодь. Хто молодь, Лена? Вона там купалася? 

 

Сербін Анна Анатоліївна, голова молодіжної ради при Станіславській сільській раді 

 Ще раз наголошую, що це зона активного відпочинку, був реалізований проект коли 

подавалися заявки активної молоді було - 0, коли встановлювали було – 0, коли організовували 

відкриття  на все населення села було всього 20. Зараз усі говорять що це погано будь-ласка 

напишіть зробіть краще. 

 

 

Сільський голова:       Ми зараз не обговорюємо місце встановлення, ми обговорюємо саму 

Програму. На зиму все одно ми їх заберемо ті матеріали і потім 

встановите там де Ви хочете. У Вас там два депутата організуйтеся і 

вирішіть де їх ставити. 
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Доповідала:              Сонько Р.С. продовжила ознайомлювати з програмами. 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 По першому проекту яке фінансування? 

 

 Сонько Р.С.  По залу засідань. Загальна сума становить 493,35 тис. грн, 

програма Добре - 343,26 тис. грн, співфінансуваня з місцевого 

бюджету - 150,09 тис. грн. 

 

Сонько Р.С. продовжила ознайомлювати з програмами. 

 

             Василенко Анатолій Вікторович, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 10, село Станіслав, завідувач Станіславської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини 

 Хто ведучий радіо? 

 

Сонько Р.С. Він перед Вами. Я і керівник проекту і реалізатор. 

 

 

Сільський голова:       Вона не буде там постійно розмовляти. І звертаюся і до депутатів 

і керівників установ коли до вас прийдуть і попросять дати інтерв’ю 

розкажіть як працює установа і чим Ви займаєтеся не відмовляйте в 

цьому. 

 

Сонько Р.С.  Ціль яка, щоб оголошувати по радіо різні новини та оголошення. Коли приїде   

 флюорограф, у які дні вивіз сміття, коли звірка по газу, інформація про наше громадське 

формування. Щоб усі люди знали а не ходили у сільську раду і запитували, коли, що і як. Буде 

також привітання, оголошення. Платних об’яв, реклами не буде. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 20 села Широка Балка 

Коли розпочне роботу радіо? 

 

Сонько Р.С. у суботу 28.09.2019 року це на торгівельному ринку у с. Станіслав до 10 

години. Та у селі Широка Балка у середу. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ № 

26, село Софіївка, не працює 

А у селі Софіївка? 

 

Сонько Р.С.  не буде. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ № 

26, село Софіївка, не працює 

Як люди будуть дізнаватися про новини? 

Сільський голова:         Раїса Сергіївна говорить група ініціаторів, яка група ініціаторів 

вона сіла в одну ніч намалювала цей проект подала туди і   

виграла і от уся ця група ініціаторів. 
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Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ № 

26, село Софіївка, не працює 

У нас в ОТГ не 2 села, а 3 села. 

 

Сільський голова:       У який час у с. Софіївка можна щось оголошувати? 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ № 

26, село Софіївка, не працює 

З ранку. 

 

Гаврилів Світлана Степанівна, жителька села Станіслав 

Можна оголошення, листівки залишати у магазині та в БК. 

 

Сонько Р.С.         зачитала проект рішення, що додається. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.С..:             “За” - 15, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                       

                                    Вийшов – 1 (Желуденко В.В.) 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

5. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення «Про затвердження місцевих Програм», що 

    додається. 

 

6. СЛУХАЛИ:              Про звіт про виконання сільського бюджету Станіславської  

       сільської ради за І півріччя 2019 року 

 

Доповідала:                Сміюха Н.В. звіт про виконання сільського бюджету Станіславської  

       сільської ради за І півріччя 2019 року ми розглядали на засіданні 

виконкому, спільному засіданні постійних комісій та звіт був опублікований на сайті 

сільської ради. Питань на протязі оприлюднення звіту не надходило. З Вашого дозволу я 

звіт зачитувати не буду зачитаю проект рішення. Не буде заперечень? 

 

Із залу – ні. 

 

Сміюха Н.В. зачитала проект рішення, що додається. Які будуть запитання по 

звіту. 

 

Василенко Анатолій Вікторович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 10, село Станіслав, завідувач Станіславської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

        Виконання бюджету у проценті скажіть? 

   

Сміюха Н.В.  95,8% 

  

 

Василенко Анатолій Вікторович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 10, село Станіслав, завідувач Станіславської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

 Аналіз не виконання 2%? 
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Сміюха Н.В.  Не виконання по земельному податку це першочергово у цьому 

році це не з вини сільської ради це помилка податкової, якщо по аналізу минулого року по 

сплаті земельного податку то повідомлення були у сільській раді у травні місяці у цьому 

році нам надали повідомлення у кінці червня на початку липня, поки людям надали 

повідомлення також пройшов час тому сплата земельного податку почала надходити із 

запізненням. Можливо буде перевиконання бюджету по 9 місяцям.  

 

 

Сільський голова:     Ще будуть запитання? Немає. Голосуємо. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

  

Чинко Р.М.    “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                                                    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

6. ВИРІШИЛИ:            Прийняти рішення одноголосно «Про звіт про виконання  

        сільського бюджету Станіславської сільської ради за І півріччя  

        2019 року, що додається. 

 

7. СЛУХАЛИ:              Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2018 року 

     № 331/658 «Про сільський бюджет на 2019 рік»;   

 

Доповідала:                Сміюха Н.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

 

Сільський голова:     Будуть запитання? Немає. Голосуємо. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

  

Чинко Р.М.    “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                                                    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

7. ВИРІШИЛИ:             Прийняти рішення одноголосно «Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 21.12.2018 року №  331/658 «Про сільський 

бюджет на 2019 рік», що додається. 

 

8. СЛУХАЛИ:             Про затвердження розпоряджень виданих сільським головою в 

міжсесійний період; 

  

Доповідала:                Сміюха Н.В. зачитала проект рішення та ознайомила із  

Розпорядженням сільського голови, який підлягає затвердженню, 

що додається. 

 

 

 

Сільський голова:     Будуть запитання? Немає. Голосуємо. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
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Чинко Р.М.    “За” - 15, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                                                    

    Вийшла – 1 (Муравська Т.І.) 

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

8. ВИРІШИЛИ:             Прийняти рішення одноголосно «Про затвердження 

розпоряджень виданих сільським головою в міжсесійний 

період», що додається. 

 

9. СЛУХАЛИ:              Про внесення змін до місцевих Програм. 

 

Доповідала:                Завещана О.Л. ознайомила із проектом рішення та змінами які 

                                      пропонується внести до Програм. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 По Програмі Добре ми відмовилися від води, нам сказали виділять кошти на 

підсипку доріг.  

 

 

Сільський голова: По воді через Програму добре проект буде реалізовуватися у  

                                              2020 році. 

 

Сільський голова: Ольга Леонідівна зачитала по програмі у нас є 300,0 тис. грн на 

ямковий ремонт постараємося у с. Софіївка до БК відремонтувати асфальтову дорогу.  

 

Ісаєнко Меланія Євгеніївна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 18 села Широка Балка, заступник директора з виховної роботи, вчитель 

Широкобалківського ЗПЗСО 

 Вул. Українська у с. Широка Балка насипана дорога лише до половини вулиці. 

 

Сільський голова:     Скільки було коштів на скільки і насипали. 

 

Завещана О.Л. ми не виділяємо окремо кошти на Програми, ми робимо лише зміни по 

Програмам шляхом перестановки коштів в середині Програми, або з Програми у 

Програму. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Не чула цифри по воді, нічого не передбачалося на цю Програму. А треба щось 

робити з чогось починати. 

 

Сільський голова:      Будемо я вас запрошую на засідання робочої групи на якій ми 

розробляємо проект по воді на наступний рік по Програмі Добре. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Мене це дуже турбує питання по воді. 
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Сільський голова:       Плануємо на наступний рік по Програмі Добре  

замінити насоси, клапани регулювання тиску, задвижки замінювати пожарні гідранти 

будемо ставити, на вежах будемо встановлювати частотники. Можливо після цього буде 

менше поривів води. Все це будемо реалізовувати по Програмі Добре у 2020 році. Доречі 

на протязі 2-х,3-х неділь ми отримаємо новий екскаватор придбаний за інфраструктурну 

субвенцію, що покращить роботу КП. 

 

Гаврилів Світлана Степанівна, жителька села Станіслав 

 А коли розробите якесь Положення, щоб можна було приструнити боржників. 

 

Сільський голова:      законодавством заборонено відключати споживачів від  

   водомережі. 

 

Завещана О.Л.   перший крок це те, що у кожного повинен бути договір та і у 

КП у якому прописані усі пункти коли людина вчасно не платить за воду тоді КП може 

звернутися до суду. На сьогоднішній день КП з споживачами перезаключає договора. 

 

Сільський голова:      законодавством заборонено відключати споживачів від  

   водомережі, але моя особиста думка можна просто відривати 

вводи і ставити обмежувач щоб подавати воду абоненту який заборгував лише санітарну 

норму 4 куба на 1 людину в місяць, але це затратно для КП. 

 

Сільський голова:     голосуємо 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

  

Чинко Р.С.            “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                                                    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

9. ВИРІШИЛИ:           Прийняти рішення одноголосно «Про внесення змін до місцевих  

                                       Програм, що додається. 

  
10. СЛУХАЛИ:             Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2018 року  

№ 344/671  «Про затвердження структури, загальної чисельності 

апарату Станіславської сільської ради та її виконавчих органів на 

2019 рік». 

  

Доповідав:                     Желуденко В.В., у зв’язку з тим, що заклади освіти переходять на 

                                         автономію і у закладі дошкільної освіти у структурі є бухгалтер 

                                         сільської ради пропонується внести зміни до структури відділу 

                                          освіти зачитав проект рішення, що додається. Пропоную прийняти 

це рішення, все одно людина буде працювати 2 місяця поки ми вирішимо подальшу долю 

відділу освіти. 

 

Волос Любов Валентинівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ    № 24, села Широка Балка, повідомила, що в голосуванні даного питання 

приймати участі не буде заявила про конфлікт інтересів. 

 

 

 

 



17 
 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

Звертаюся до депутатів, щодо вирішення цього питання яке поставив сільський голова. 

Скорочується посада яку займає Волос Л.В., яка працювала головним бухгалтером у 

Широкобалківський сільській раді. 

 

Сільський голова:         Скорочується посада спеціаліста І категорії. 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 Ми знаємо, що на цій посаду працює людина яка пропрацювала вже дуже багато 

рокі. І вона залишається зараз без роботи, тому, що вакансії бухгалтера зараз немає у жодній 

із наших установ сільської ради Як вирішити долю людини, яка була при реорганізації при 

формуванні відділу і все навантаження було на неї. Тому, що всі люди у відділ прийшли 

нові і вона їх вчила. Я проти скорочення цієї одиниці, так як людина була у істока створення 

відділу. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Але ж заробітну плату платити треба. 

 

Сільський голова:         У кожній установі у кожному навчальному закладі ми ввели посаду 

                         бухгалтера. Ми поводили посади, а тепер залишаємо і бухгалтерів 

                         у відділі освіти. Якщо відділ освіти ми скоротимо з нового року, що  

тоді Ви скажете? 

 

Безродня Світлана Петрівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 9 села Станіслав, соціальний-педагог Станіславського ЗПЗСО ім. К.Й. 

Голобородька 

 Посаду бухгалтерів пропонували і у Станіславський ЗПЗСО і у садок. 

 

Сільський голова:        З нового року взагалі можливо прийдеться відділ скорочувати  

                                як юридичну особу. 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 Як наступе доля усього відділу тоді і ця посада буде скорочена разом із нашими 

посадами. У нас у відділі є посада декретне місце, яку ми не можемо скоротити бо декретне 

місце. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ № 2, 

село Станіслав, приватний підприємець 

 Вам у школі потрібен був бухгалтер, звідки взявся бухгалтер? 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 Наш бухгалтер з відділу освіти. У садок вийшла із декретної відпустки людина. 

 

Волос Любов Валентинівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 24, села Широка Балка, головний бухгалтер Широкобалківської сільської ради 

 Щоб піти на установу треба бросити усю роботу яку я робила і піти працювати в 

установу. Але я не можу підставити відділ освіти. 
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Тарасова Світлана Миронівна, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 12, села Станіслав, старша медична сестра Станіславської 

амбулаторії ЗПСМ 

 А річний звіт? 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 Без кваліфікованого спеціаліста нам буде тяжко. Як буде вирішено долю відділу так 

і буде скорочена ця посада.  

 

Волос Любов Валентинівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 24, села Широка Балка, спеціаліст І категорії відділу освіти, молоді та 

спорту Станіславської сільської ради 

 Вийшов бухгалтер з декретної відпустки, добре навчайтеся, два місяці лише 

нараховує заробітну плату іншу роботу роблю я. Бо людина все не зможе відразу. Говорить 

що буде звільнятися. 

 

Потапова Анжела Юріївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту сільської ради 

 Якщо у ясла-садочку звільниться бухгалтер і Любов Валентинівна перейде у садочок 

на посаду бухгалтера, що у відділі лишиться один бухгалтер який повинен довести усю 

роботу. 

 

Сільський голова:        він просто повинен буде закрити відділ і все. Ось я такий 

                        безсердечний виганяю людей, але якщо ми так будемо поступати то 

ми нічого не зробимо. Я думаю всі все зрозуміли, голосуємо. 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
                                             

Чинко Р.М.:                       “За” - 1, “Проти” - 2, “Утрималось” – 12.  

    «Не голосував» - 1 (Волос Л.В.)                                                                                                                  

  

Сільський голова:  Рішення не прийняте. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Просто людині яка пропрацювала 25 років у сільській раді головним бухгалтером 

треба запропонувати гідну роботу бо у садочках дуже маленька заробітна плата, або ж 

підняти бухгалтерам садочків заробітну плату за рахунок місцевого бюджету  

 

11. СЛУХАЛИ:             Про внесення змін та затвердження  Статуту у новій редакції 

         Комунального закладу «Культурно-дозвілевий комплекс  

         Станіславської сільської ради «Лідер»  

  

Доповідала:              Симоньянц С.М.,  пропонується внести зміни до Статуту КЗ КДК 

«Лідер»: 

пункту  3. УПРАВЛІННЯ КЗ КДК «ЛІДЕР» 

п.п. 3.6.  Директор КЗ КДК «Лідер» додати 

 - бере участь у підготовці заходів місцевого розвитку, готує проекти місцевих програм 

розвитку туризму, вживає заходів щодо виконання цих програм; 
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- бере участь у розробленні проектів місцевих бюджетів, програм соціально-економічного 

і культурного розвитку;  

у п.п. 3.4. виправити технічну помилку: 

п.п. 3.4. Призначення та звільнення завідувачів творчих працівників і робітників 

обслуговуючого персоналу здійснює директор КЗ КДК «Лідер» згідно Закону України «Про 

культуру» та Кодексу законів про працю України. 

змінити на  

п.п. 3.4. Призначення та звільнення творчих працівників і робітників обслуговуючого 

персоналу здійснює директор КЗ КДК «Лідер» згідно Закону України «Про культуру» та 

Кодексу законів про працю України. Технічна помилка  

пункту 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

п.п. 4.2.  

- сприяння туристичній діяльності в громаді та створення сучасної туристичної 

інфраструктури; 

- розвиток дитячого та молодіжного туризму; 

- здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів, створення відповідних 

інформаційних центрів; 

- здійснення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у сфері туризму. 

Та п.п. 4.3.  

- організація платних екскурсій; 

- розповсюдження рекламної продукції у сфері туризму; 

- продаж сувенірної продукції. 

 

 

Ісаєнко Меланія Євгеніївна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 18 села Широка Балка, заступник директора з виховної роботи, вчитель 

Широкобалкіського ЗПЗСО 

 А ще буде працювати КЗ КДК «Лідер», не буде його ліквідації? 

 

Симоньянц С.М.  Спочатку треба зареєструвати зміни до Статут, щоб були  

                                                внесені структурні підрозділи Широкобалківської сільської 

ради. 

 

Сільський голова:      Питань більше не має? Голосуємо. 

 

                                                    ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

  

Чинко Р.М.:              “За” - 16, “Проти” - немає, “Утрималось” – 0.                                                                                                                      

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

  

 

11. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно «Про внесення змін та  

                                         затвердження  Статуту у новій редакції Комунального закладу 

     «Культурно-дозвілевий комплекс Станіславської сільської ради 

      «Лідер», що додається. 

 

12. СЛУХАЛИ:              Про розгляд звернення гр. Лихацької О.Б. щодо відведення  

          земельної ділянки в оренду 
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Доповідала:                  Бевз О.В.,  зачитала проект рішення, що додається. 

      Це була перша пропозиція друга пропозиція такий самий 

                                             проект тільки на 4,0 га. 

 

 Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Лена ми ще 17 квітня прийняли що надали під пасовища в с. Станіславі, с. Широка 

Балка і в с. Софіївка це остання наша земля 15,0 га і Лихацький ломиться туди без кінця ми 

вже йому дали 5,0 га, скільки можна їм писати заяви, це зараз я депутат та виступаю, а далі, 

що буде? Якось треба вирішити щоб вони не писали. Я кажу Людмилі Вікторівні, вона 

говорить я не можу нічого. 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 По земельній комісії ми підняли протоколи земельної комісії у квітні місяці було 

прийнято рішеня виділити їм там 4,5 га землі під пасовище там де були на них документи, 

а розглянути це питання під пасовище після інвентаризації цієї земельної ділянки, 

інвентаризацію земельної ділянки на даний час ніхто не зробив. На даний час на це 

необхідні кошти і провести інвентаризацію, а потім прийняти рішення по цій земельній 

ділянці. Лихацькі продовжують писати заяви то писали на ферму на всі будівлі їм хотілося  

Тепер під обслуговування їхньої бригади сарай. На даний час змінили під склади зберігання 

сільгосппродукції. Є заява людей з підписами під громадське пасовище. 

 

 

Бевз О.В.:  Щоб виділити цю земельну ділянку під громадське пасовище треба 

зробити інвентаризацію цієї земельної ділянки. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Нам треба і під кладовище земля і під пасовище. 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 Є заява комісія розглянула і виносить нам на розгляд два проекти. Це наше право 

депутатів проголосувати так як ми вважаємо, як просять нас люди. На даний час нам 

земельна комісія інших варіантів проектів рішень не пропонує.  

 

Волошин Федор Євгенович, старший інспектор по праці, оподаткування  та 

благоустрою, в.о. старости старостинського округу села Софіївка 

 У мене взагалі сумнів по всим тим корпусам що там може бути правомірне їх 

оформленя. Є два договори куплі-продажу корпусу під яким вже передали земельну ділянку 

в оренду, там є два договори-куплі продажу однією людиною  різницею чотири дні. У мене 

вже були сумніви, що там були якість підстави. Ця комісія яка на даний час виявляє майно 

розібралася би там. Якщо там можуть бути судові процеси по тому корпусу то всі останні 

ми могли повернути у сільську раду як безхазяйне майно. 
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Бевз О.В.: Там надали вже під всіма тими спорудами розібраними землю в 

оренду. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

Ні там тільки під одним корпусом. 

 

Волошин Федор Євгенович, старший інспектор по праці, оподаткування  та 

благоустрою, в.о. старости старостинського округу села Софіївка 

 Китаєв продав за двома договорами.  

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 

 На той час можна було вчиняти куплю-продажу майна частинами по ½, щоб не 

робити документацію на землю під спорудами (кадастровий номер). 

 

Волошин Федор Євгенович, старший інспектор по праці, оподаткування  та 

благоустрою, в.о. старости старостинського округу села Софіївка 

 Той корпус не чіпаємо, а все інше можна повернути у сільську раду. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Володимир Володимирович, треба щось зробити виготовити документацію на землю 

під пасовище, бо Лихацький кожні пів року буде писати заяву на ту земельну ділянку. Це ж 

не нормально, поки, що так я депутат, а потім хто буде, через пів року перевибори чи ще 

щось. 

 

Сільський голова:  Є заява на те пасовище?  

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Є з підписами. 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 Треба провести інвентаризацію земельної ділянки. 

 

Сільський голова:   У нас є кошти на програмі по землі. Давайте інвентаризувати. 

 

Васильєва Тетяна Іванівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 26, село Софіївка, не працює 

 Давайте приймати рішення 

 

Завещана Ольга Леонідівна, секретар ради, депутат Станіславської сільської 

ради, виборчий округ № 20 села Широка Балка 
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 Ми зараз не сформуємо проект рішення. 

 

Мацур Євгеній Іванович, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 22, села Широка Балка, механік АР «Білозерський» 

 Треба спочатку проголосувать за це рішення. Є заява треба голосувати. 

 

 

Бевз О.В.:           зачитала перший проект рішення з даного питання (де 8,0 га) 

 

 

Сільський голова:  Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.М.: “За” - 0, “Проти” - 9, “Утрималось” – 7.    

 

Сільський голова:  Рішення не прийняте. 

 

 

Бевз О.В.:           зачитала другий проект рішення з даного питання (де 4,0 га) 

 

Сільський голова:  Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.М.: “За” - 2, “Проти” - 8, “Утрималось” – 6.    

 

Сільський голова:  Рішення не прийняте. 

 

13. СЛУХАЛИ:         Про передачу земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у приватну власність гр. Стасюк Г.Г., яка має право постійного користування 

на цю ж ділянку для ведення особистого підсобного господарства 

 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова: Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.С.: “За” - 16, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

13. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно  «Про передачу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у приватну власність гр. Стасюк Г.Г., яка 

має право постійного користування на цю ж ділянку для ведення особистого підсобного 

господарства», (додається) 
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14. СЛУХАЛИ:         Про розроблення детального плану території та надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність гр. 

Ніколаєва Д.С. для гаражного будівництва 

 

 

Доповідала:             Бевз О.В., та зачитала проект рішення, що додається. 

  

Сільський голова:    Білозерське шосе де конкретно? 

 

Бевз О.В.,     Територія господарського двору. 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 Живуть вони  у с. Станіслав напроти СТО. Як учасник АТО він має право на 

першочергове отримання різних видів земельних ділянок не лише під ОСГ. Під ОСГ він 

відмовився брати, а тут він має право подав заяву під будівництво гараж 1 сотка. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Де це знаходиться де магазин? 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 Територія п’ятого відділення у тому районні. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Хто склад тримає? 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 Це питання по безхазяйному майну. 

 

Сільський голова:    Голосуємо.               

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.М.: “За” - 15, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 Вийшала- 1 (Волос Л.В.) 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 
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14. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення  «Про розроблення детального плану території 

та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

у власність гр. Ніколаєва Д.С. для гаражного будівництва», (додається) 

 

 

15. СЛУХАЛИ:         Про надання дозволу Жердецькому С.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Чинко Раїса Михайлівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий округ 

№ 2, село Станіслав, приватний підприємець 

 Хто це? Він наш житель? 

 

Безродня Світлана Петрівна, депутат Станіславської сільської ради, виборчий 

округ № 9 села Станіслав, соціальний-педагог Станіславського ЗПЗСО ім. К.Й. 

Голобородька 

 Мати його працює у нас у школі це її старший син. 

 

Подопригора Володимир Миколайович, депутат Станіславської сільської ради, 

виборчий округ № 1 села Станіслав, тимчасово не працює, голова постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних ситуацій, містобудування та 

будівництва 

 Це землі кусочки коло п’ятого ми розділили раніше хлопцям ( учасникам АТО) 

лишилися маленькі ділянки він одну із тих ділянок просить у нас виділити. 

 

Сільський голова: Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.С.: “За” - 16, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

15. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно  «Про надання дозволу 

Жердецькому С.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства», (додається) 

 

 

16. СЛУХАЛИ:         Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка надається 

у власність гр. Сливкіній Т.В. із земель колишньої колективної власності 

 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова: Запитання є? Немає. Голосуємо?                 
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ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.С.: “За” - 16, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

16. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно  «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка надається у власність гр. Сливкіній Т.В. із земель колишньої 

колективної власності», (додається) 

 

 

17. СЛУХАЛИ:         Про виділення в натурі земельної частки (паю) 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова: Запитання є? Немає. Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.С.: “За” - 16, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

17. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно  «Про виділення в натурі земельної 

                                        частки (паю)», (додається) 

 

18. СЛУХАЛИ:         Про надання дозволу гр. Штефлюк Ю.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова: Запитання є? Немає. Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.С.: “За” - 16, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

18. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення одноголосно  «Про надання дозволу гр. Штеф-

люк Ю.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)», (додається) 

 

 

19. СЛУХАЛИ:         Про розгляд заяви громадян Андронюка А.П., Олійниченко Н.П. з 

питання розроблення землевпорядної документації щодо встановлення меж присадибної 

ділянки 
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Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова: Запитання є? Немає. Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.С.: “За” - 15, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 Вийшла – 1 (Васильєва Т.І.) 

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

19. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення «Про розгляд заяви громадян Андронюка А.П., 

Олійниченко Н.П. з питання розроблення землевпорядної документації щодо встановлення 

меж присадибної ділянки», (додається) 

 

20. СЛУХАЛИ:         Про розгляд заяв громадян з питань передачі у власність земельних 

ділянок для будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибних ділянок) 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова:        Запитання є? Немає. Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 
 

Чинко Р.С.: “За” - 15, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 Вийшла – 1 (Васильєва Т.І.) 

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 

 

20. ВИРІШИЛИ:          Прийняти рішення  «Про розгляд заяв громадян з питань передачі у 

власність земельних ділянок для будівництва  та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибних ділянок)», (додається) 

 

21. СЛУХАЛИ:         Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Янику А.Г. для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: с. Станіслав вул. Пушкіна, 32 та про передачу земельної ділянки у приватну 

власність 

 

Доповідала:             Бевз О.В. зачитала проект рішення, що додається. 

 

Сільський голова:        Запитання є? Немає. Голосуємо?                 

 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ 

 

Чинко Р.С.: “За” - 15, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.    

 Вийшла – 1 (Васильєва Т.І.) 

 

Сільський голова:  Дякую. Рішення прийняте. 
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21. ВИ'РГШИЛИ: Прийнши рушення «Про затвердження проеггу землеусцюю щодо
відведення земельним шинки у власність ґр Янику АГ для ведення особисшш
селянського господарства за адресою с танками вул Пушкина, 32 12 про передачу
земельних шинки у принатну власній». (подається)

Сід-шина пити: Вы пишннл порядку денного хххх/ сесп сільська] ради

в в Желуденко
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С П И С О К 

депутатів присутніх на ХХХV сесії VІІ скликання 

24.09.2019 
 

 
1. Подопригора Володимир Миколайович  

2. Чинко Раїса Михайлівна  

3. Безродня Світлана Петрівна  

4. Василенко Анатолій Вікторович 

5. Тарасова Світлана Миронівна 

6. Москаленко Світлана Ярославівна 

7. Муравська Тетяна Іванівна 

8. Ісаєнко Меланія Євгеніївна 

9. Завещана Ольга Леонідівна 

10. Моравська Ірина Василівна 

11. Мацур Євгеній Іванович 

12. Безродній Олександр Костянтинович 

13. Волос Любов Валентинівна 

14. Олійник Олена Миколаївна 

15. Васильєва Тетяна Іванівна 
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С П И С О К 

депутатів відсутніх на ХХХV сесії VІІ скликання 

24.09.2019 

 
 

1. Маловічко Марія Петрівна 

2. Козорєзова Людмила Дмитрівна 

3. Конар Микола Олександрович 

4. Чечін Євген Васильович 

5. Петрушак Анатолій Миколайович 

6. Семенчук Михайло Миколайович  

7. Дністрянський Віктор Степанович 

8. Потяк Надія Володимирівна 

9. Литвиненко Інна Павлівна 

10. Єфімов Сергій Григорович 

11. Чечіна Альона Миколаївна 
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    С П И С О К 

присутніх запрошених на ХХХV сесії VІІ скликання 

24.09.2019 

 

 

1. Сміюха Наталія Володимирівна 

2. Самойленко Іван Дмитрович 

3. Симоньянц Світлана Миколаївна 

4. Бевз Олена Володимирівна 

5. Сербін Анна Анатоліївна  

6. Сонько Раїса Сергіївна 

7. Безродня Вікторія Володимирівна 

8. Волошин Федір Євгенович 

9. Потапова Анжела Юріївна 

10. Кардавар Катерина Федорівна 

11. Шевченко Зінаїда Юріївна 

 

 

 

 


