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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання    ІХ   сесії Генічеської міської ради VІIІ скликання 

  від  08 липня 2021 року                                                            м. Генічеськ 

 

№ Найменування питання, доповідач Стор. 

1. Про скасування  регуляторних   актів, що  втратили свою чинність 

на підставі змін у діючому  законодавстві України  

12 

 Доповідає  Бінько Н.О. – начальник відділу з питань економічного розвитку  

2. Про затвердження Програми підтримки  індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021 – 2022 роки  

14 

 Доповідає  Бінько Н.О. – начальник відділу з питань економічного розвитку     

3. Про зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

на 2021-2025 роки 

15 

 Доповідає   Носатова О.О. – начальник Відділу соціального захисту 

населення  Генічеської міської ради 
 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми  розвитку житлово-

комунального господарства та екології на території Генічеської 

міської територіальної громади  на 2021  рік 

17 

 Доповідає    Рижик Е.М. – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради 
 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку та 

підтримки медичної сфери Генічеської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

20 

 Доповідає    Рижик Е.М. – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради 
 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми захисту населення і 

території Генічеської міської територіальної громади від  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2021 рік 

22 

 Доповідає    Рижик Е.М. – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради 
 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку та 

підтримки аварійно-рятувальних служб Генічеської  міської 

територіальної громади на 2021 рік 

23 

 Доповідає    Рижик Е.М. – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради 
 

8. Про внесення змін до рішення сесії Генічеської міської ради  

від 30 квітня 2021 року № 437  

24 

 Доповідає    Рижик Е.М. – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради 
 

9. Про Програму «Розвиток людського капіталу Генічеської міської 

ради на 2021 – 2025 роки» 

26 

 Доповідає   Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради  
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10. Про встановлення ставок єдиного податку на території населених 

пунктів Генічеської міської територіальної громади 

27 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради 
 

11. Про встановлення на території Генічеської міської територіальної 

громади транспортного податку  

30 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради  
 

12. Про встановлення ставок  туристичного збору на території 

населених пунктів  Генічеської міської територіальної громади   

35 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради 
 

13. Про встановлення ставок збору за місця для паркування 

транспортних засобів на території Генічеської міської 

територіальної громади 
37 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради  

14. Про встановлення ставок та пільг зі сплати на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Генічеської міської 

територіальної громади  

38 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради  

15. Про встановлення ставок податку на землю на території 

населених пунктів Генічеської міської територіальної громади 

 

41 

  Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради 
 

16. Про визначення переліку податкових агентів 44 

 Доповідає  Шевченко Ю.В. – начальник  відділу доходів Управління  

фінансів Генічеської міської ради 
 

17. Про внесення змін до рішення  позачергової сесії міської ради  

VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 85 «Про бюджет 

Генічеської міської  територіальної громади на 2021 рік» 

45 

 Доповідає    Боброва Л.В. – начальник  Управління фінансів Генічеської 

міської ради 
 

18. Про затвердження положення про Трудовий архів 52 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

19. Про затвердження Регламенту Генічеської міської ради восьмого 

скликання 

57 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

20. Про затвердження  передавального акту  Новоолексіївської 

селищної ради 

58 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  
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21. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Новоолексіївської селищної ради 

60 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

22. Про затвердження  передавального акту Партизанської селищної 

ради 

62 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

23. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Партизанської селищної ради 

64 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

24. Про затвердження  передавального акту Стокопанівської 

сільської ради 

66 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

25. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Стокопанівської сільської ради 

68 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

26. Про затвердження  передавального акту Чонгарської сільської 

ради 

70 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

27. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Чонгарської сільської  ради 

72 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

28. Про затвердження  передавального акту Щорсівської сільської 

ради 

74 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

29. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Щорсівської сільської  ради 

76 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

30. Про затвердження  передавального акту Озерянської сільської 

ради 

78 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

31. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Озерянської сільської ради 

80 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

32. Про затвердження  передавального акту Новоіванівської сільської 

ради 

82 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

33. Про затвердження  передавального акту виконавчого комітету 

Новоіванівської сільської ради 

84 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

34. Про визначення кількісного та затвердження    персонального 

складу  виконавчого  комітету Генічеської міської ради 

86 
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 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

35. Про внесення змін до структури виконавчих органів ради 89 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

36. Про створення Відділу охорони здоров’я Генічеської міської ради 91 

 Доповідає     Дурненко Т.В. – начальник  юридичного відділу  

37. Про передачу майна Риковській мистецькій школі Генічеської 

міської ради 

100 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

38. Про передачу об’єктів благоустрою   103 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

39. Про передачу об’єктів водопостачання та водовідведення КП 

«Атлант-Чонгар» 

111 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства  

 

40. Про передачу об’єктів водопостачання та водовідведення КП 

«Мрія» 

114 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

41. Про передачу об’єктів водопостачання та водовідведення КП 

«Селищкомунгосп» 

116 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства  

 

42. Про передачу Чонгарському закладу дошкільної освіти ясла-садку 

«Червона Шапочка» Генічеської міської ради майна  

119 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

43. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від  

27 травня 2021 року №533 

122 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління – начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

44. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від  27 травня 

2021 року №524 

123 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління – начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

45. Про внесення змін  до рішення сесії міської ради від 30 квітня 2021 

року №447 

128 
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 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління – начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

46. Про передачу майна (заклади освіти) 131 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

47. Про передачу майна (адміністративні будівлі)  133 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

48. Про передачу автомобіля  137 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

49. Про передачу майна (аварійно-рятувальна служба) 138 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

50. Про передачу майна (заклади соціально-культурної сфери) 142 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

 

51. Про передачу майна  (заклади медичного призначення) 144 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

52.  Про передачу майна (нежитлові приміщення, будівлі) 146 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства  

 

53. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від  

27  травня 2021 року № 530 

148 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

54. Про упорядкування чинних договорів оренди комунального 

майна   

149 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

55. Про внесення змін в рішення сесії Генічеської міської ради № 406 

від 09.04.2021 року «Про зміну засновника, назви Комунальної 

установи з капітального будівництва об'єктів соціально-

культурного і комунального призначення Генічеської міської 

ради (ЄДРПОУ 36290993), та затвердження статуту в новій 

редакції» 

151 
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  Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

56. Про погодження зміни назви Дочірнього підприємства 

«Комунальник» Комунального підприємства Мале 

госпрозрахункове підприємство «Шанс» Генічеської міської ради 

та статуту в новій редакції 

152 

 Доповідає   Симоненко Р.М.  – заступник начальника управління - начальник 

відділу житлово- комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

 

57. Про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність, шляхом викупу, земельної ділянки  

153 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

58. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 

 

154 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

59. Про надання дозволу на  розробку  проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

160 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

60. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки  

земельної ділянки  
174 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

61. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 

176 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

62. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування  

177 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в 

оренду 

 

179 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в 

оренду 

180 
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 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

65. Про  затвердження  проєкту землеустрою  щодо  відведення  

безоплатно  у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і   

споруд (присадибна ділянка) та передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки 

181 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

66. Про  затвердження  проєкту землеустрою  щодо  відведення  

безоплатно  у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і   

споруд (присадибна ділянка) та передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки 

196 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

67. Про затвердження проєкту  землеустрою щодо відведення  

у власність, шляхом викупу, земельної ділянки та надання  

дозволу на проведення експертної  грошової оцінки земельної 

ділянки 

205 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

68. Про надання згоди на поліпшення земельної ділянки, що 

перебуває в оренді 

206 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

69. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду  207 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

70. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право земельного сервітуту  

208 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

71. Про передачу земельної  ділянки в оренду 

 

210 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

72.  Про відмови 211 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

73. Про внесення змін до рішення сесії Генічеської міської ради  217 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

74. Про затвердження схеми поділу земельної ділянки та присвоєння 

адрес 

219 
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 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

75. Про  затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель   і   споруд (присадибна 

ділянка) та передачу земельної ділянки безоплатно у власність 

220 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

76. Про зміну реквізитів адрес об’єктів нерухомого майна (земельних 

ділянок) 

224 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  

безоплатно  у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства та передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки 

226 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

78. Про надання дозволу на  розробку  проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

231 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

79. Про Програму  розвитку земельних відносин  на території 

Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік 

234 

 Доповідає Терських О.О. – начальник відділу із земельних питань та 

землеустрою 
 

80. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання Генічеської 

міської ради від 18 січня 2021 року №117  

242 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

81. Про затвердження Статуту Плавського закладу  дошкільної освіти 

дитячий садок  «Білосніжка» Генічеської міської ради 

(нова редакція) 

243 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

82. Про зміну назви «Червонський заклад загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради» (код ЄДРПОУ 24956803), доповнення 

виду економічної діяльності та затвердження Статуту 

Червонської гімназії Генічеської міської ради  у новій редакції 

244 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

83. Про доповнення виду економічної діяльності Новодмитрівського 

закладу загальної середньої освіти Генічеської міської ради та 

затвердження Статуту Новодмитрівського закладу загальної 

245 
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середньої освіти Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 

24957240) у новій редакції 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

84. Про зміну назви «Озерянський заклад загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради» (код ЄДРПОУ 24955531), зміну 

основного виду економічної діяльності та затвердження Статуту 

Озерянської початкової школи Генічеської міської ради у новій 

редакції 

246 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

85. Про початок реорганізації Новодмитрівського закладу дошкільної 

освіти дитячий садок «Сонечко» Генічеської міської ради шляхом 

приєднання до Новодмитрівського закладу загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради  

247 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

86. Про початок реорганізації Червонського закладу дошкільної 

освіти дитячий садок «Вишеньки» Генічеської міської ради 

шляхом приєднання до Червонської гімназії Генічеської міської 

ради  

249 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

87. Про початок реорганізації Щасливцівського закладу дошкільної 

освіти ясла-садок «Ромашка» Генічеської міської ради шляхом 

приєднання до Щасливцівського закладу загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради  

251 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

88. Про зміну назви «Стокопанівський заклад загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради» (код ЄДРПОУ 24957263) та 

затвердження Статуту Стокопанівської гімназії Генічеської 

міської ради  у  новій редакції 

253 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

89. Про доповнення виду економічної діяльності Щасливцівського 

закладу загальної середньої освіти Генічеської міської ради та 

затвердження Статуту Щасливцівського закладу загальної 

середньої освіти Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 

24955560) у новій редакції 

254 

 Доповідає Бондарева Г.Д. – начальник Відділу освіти Генічеської міської 

ради 
 

90. Про внесення змін до рішення позачергової сесії Генічеської 

міської ради VIII скликання від 27 січня 2021 № 228 «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

255 



11 

 

через Центр надання адміністративних послуг Генічеської міської 

ради» 

 Доповідає  Лебедєва Н.В. – начальник відділу з організації надання 

адміністративних послуг 
 

91. Про прийняття майна до Генічеської міської територіальної 

громади 

256 

 Доповідає     Остапчук В.М.- начальник відділу управління комунальним 

майном Управління житлово-комунального господарства 
 

92. Про звільнення старости села Стрілкове  Пуделка Юрія 

Борисовича 

259 

 Доповідає     Дурненко Т.В. -начальник юридичного відділу  

93. Різне  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 
 

Про скасування  регуляторних   

актів, що  втратили свою чинність  

на підставі змін у діючому  

законодавстві України  
 

На підставі змін, внесених у діюче законодавство України, керуючись 

статтею 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в  Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. На підставі змін у діючому Законодавстві України визнати такими, що 

втратили чинність наступні регуляторні акти, а саме:  

-  рішення виконавчого комітету Партизанської селищної ради від                 

15 травня 2014  року № 50 «Про затвердження положення про Порядок та 

умови реєстрації дітей на чергу в дошкільний навчальний заклад» у зв`язку з 

прийняттям  постанови  Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року 

№ 86 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 

12 березня 2003 року № 305» згідно з якою затверджено Положення про заклад 

дошкільної освіти, в якому є розділ «Зарахування до закладу дошкільної 

освіти, переведення та відрахування»; 

- рішення виконавчого комітету Новоолексіївської селищної ради від                     

21 вересня 2018  року № 1151, яким  затверджено «Положення про відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Новоолексіївської селищної ради», «Регламент відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Новоолексіївської  селищної 

ради» та «Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новоолексіївської 

селищної ради» - не э регуляторним актом на підставі Закону України від 

03 листопада 2020 року № 943-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі». 

2.  Дане рішення підлягає опублікуванню  в мережі Інтернет на сторінках 

офіційного сайту Генічеської міської ради. 

3.  Рішення набирає чинності з моменту опублікування. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження Програми підтримки  

індивідуального житлового  

будівництва на селі «Власний дім»  

на 2021 – 2022 роки  

 
 З метою покращення житлових і соціально-побутових умов населення 

Генічеської міської територіальної громади, подальшого провадження 

державної політики щодо розвитку інфраструктури населених пунктів, 

створення сприятливих умов для розвитку будівельної індустрії та суміжних 

галузей, збільшення самозайнятості населення та підвищення рівня 

життєзабезпечення мешканців громади, відповідно до Указу Президента 

України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі» та рішення    ХХХVIІ сесії 

Херсонської обласної ради VIІ скликання  від 16 жовтня 2020 року № 1805 

«Про затвердження Програми  індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім»  на 2021 – 2027 роки», керуючись статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2021 – 2022 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Виконавчому комітету міської ради, щороку, при формуванні 

проєктів бюджету міської територіальної громади передбачати кошти на 

фінансування заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

 

Міський голова                                                               Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про зміни до Програми  

оздоровлення та відпочинку  

дітей влітку на 2021-2025 роки 

 

З метою організації оздоровлення та відпочинку дітей, згідно з Законом 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись пунктом 3 

частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 1 пункту 

«а» частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до Програми оздоровлення та відпочину дітей 

влітку на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням V сесії міської ради                 

VIII скликання від 25 березня 2021 року № 342 (далі – Програма), а саме: 

1.1. Пункт 8 розділу І «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку на 2021-2025 роки» Програми 

викласти у такій редакції: 

…   

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього (тис.грн.) 

3547,0 

8.1. у тому числі бюджетних коштів (тис.грн.) 3547,0  

8.2. з них коштів бюджету Генічеської міської 

територіальної громади (тис.грн.) 

2021 рік – 643,0  

2022 рік – 701,0 

2023 рік – 701,0 

2024 рік – 751,0  

2025 рік – 751,0 

1.2. Додаток 2 «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей влітку на 2021-2025 роки» до Програми викласти у редакції, 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.3. Підпункти 2.3. пункту 2 та підпункту 3.2. пункту 3. Додатку 3 

«НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ програми оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2021 - 2025 роки» до Програми викласти у редакції, згідно з додатком 2 до 

цього рішення. 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                          Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін та доповнень до Програми  

розвитку житлово-комунального господарства  

та екології на території Генічеської міської  

територіальної громади  на 2021  рік 

 

 З метою належного утримання та забезпечення якісними послугами з 

благоустрою мешканців населених пунктів Генічеської міської територіальної 

громади, розглянувши листи КП «Генічеське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» від 17.06.2021р. № 04/01.1-262, 

30 червня 2021 року №04/01.1-274, КП «Азовкомунсервіс» від 10.06.2021 року 

№04/01-358, 30.06.2021 року №04/01-396, КП «Міськжитлобуд» від 03 червня 

2021 року №04/01.6-176, 09 червня 2021 року №04/01.6-187, 01 червня 2021 

року №04/01.6-173,  керуючись статтями 26,59,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести наступні зміни та доповнення до Програми розвитку житлово-

комунального господарства та екології на території Генічеської міської 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням позачергової сесії 

VІІІ скликання від  23 грудня 2020 року  №96 (зі змінами) (Далі – Програма), 

а саме: 

1.1. Доповнити завдання та заходи на 2021 рік пункту 4.1. «Забезпечення 

належного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» 

Програми реченням наступного змісту: 

- поточний ремонт свердловини №1 (7-31) за адресою: м. Генічеськ, вул. 

Соборна, 196 з заміною обв’язки та водопідйомної колони на суму 85000 грн.; 

- поточний ремонт  водопровідних мереж по вул. 9 Січня в м .Генічеськ 

на суму 110000 грн.; 

- гідрологічні послуги по обслуговуванню артезіанських свердловин 

Генічеського родовища питних підземних вод на суму 39669 грн.; 

- поточний ремонт дренажного колодязя з приймальною камерою на 

перехресті вулиць Відродження та Пушкіна на суму 36000 грн.; 

- речення «відведення підземних вод у с. Петрівка Генічеської міської 

територіальної громади шляхом забезпечення роботи свердловин 

вертикального дренажу, що знаходяться на балансі Генічеського 

міжрайонного управління водного господарства Басейнового управління 
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водних ресурсів Нижнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів 

України  шляхом оплати з надання послуг з відведення зворотних (дренажних) 

вод на суму 139000 грн. » викласти в новій редакції: 

«-відведення підземних вод у с. Петрівка Генічеської міської 

територіальної громади шляхом забезпечення роботи свердловин 

вертикального дренажу, що знаходяться на балансі Генічеського 

міжрайонного управління водного господарства Басейнового управління 

водних ресурсів Нижнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів 

України  шляхом оплати з надання послуг з відведення зворотних (дренажних) 

вод згідно акту виконаних робіт по цінам, діючим на момент закупівлі»; 

- поточний ремонт перетворювача частоти ф. TWERD MFC 710/45 

(SN____) 45 кВт на суму 12282,70 грн.  

1.2. Доповнити завдання та заходи на 2021 рік пункту 4.2. «Утримання 

та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» Програми 

реченнями наступного змісту: 

- оплата послуг з проведення комплексної експертизи проекта 

будівництва:  «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Незалежності с. 

Миколаївка Генічеського району Херсонської області» вартістю 6000 грн. в 

т.ч. ПДВ 1000 грн; 

- оплата послуг з проведення комплексної експертизи проекта 

будівництва:  «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гагаріна з 

під’їздом до залізничного переїзду с. Чонгар Генічеського району Херсонської 

області» вартістю 6000 грн. в т.ч. ПДВ 1000 грн; 

- Здійснення горизонтального планування ґрунтового покриття вулиць 

(грейдування) та відсипання їх щебенем (поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць) у місті Генічеськ на 2021 рік згідно додатку, що додається. 

1.3. Доповнити завдання та заходи на 2021 рік пункту 4.3. «Організація 

благоустрою на території Генічеської міської громади» Програми реченнями 

наступного змісту: 

- функціонування цеху «Муніципальна служба» КП «Азовкомунсервіс» 

в частині придбання паливно-мастильних матеріалів для автотранспортного 

засобу ГАЗ 3110 «Волга» з 01.07.2021 по 31.12.2021 року: бензин А-92 1350 л 

на суму 37800 грн., мастило 6 літрів на суму 1020 грн.;  

- оплата КП «Міськжитлобуд» за спожиту електроенергію на вуличне 

освітлення з розрахунку середньомісячного споживання 155000 кВт у сумі 

952000 грн. відповідно до рішення міської ради від 09 квітня 2021 року №412;  

- оплата по захороненню твердих побутових відходів (стихійні звалища) 

на території Генічеської міської територіальної громади на суму 500000 грн.; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток  

до рішення сесії міської ради 

VІІІ скликання 

від     2021 року №  

 

Здійснення горизонтального планування ґрунтового покриття вулиць 

(грейдерування) та відсипання їх щебенем (поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць) у місті Генічеськ на 2021 рік  
 

№ 

з/п 

Найменування 

вулиць 
Кількість м2 

Вартість 

грейдерування 

за 1 м2   

Загальна 

вартість, 

грн.  

Кількість 

підсипки, 

тон 

Вартість 

підсипки, 

т/грн. 

Загальна 

вартість 

підсипки, 

грн. 

 ……. ………      

49 вул. Добичиних  2100,00 2,40 5040,00 147,50 145,00 21315,50 

50 
провул. 

Московський  
1500,00 2,40 3600,00 105,00 145,00 

15225,00 

51 
провул. 

Сонячний  
1250,00 2,40 3000,00 87,5 145,00 

12 687,50 

 Всього 4850  11640 340  49228,0 

 Разом  105585  253404 10450,95  1035147,75 

 

 

   Секретар ради                                                                              Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін та доповнень до Програми  

розвитку та підтримки медичної сфери 

Генічеської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

 

З метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я, 

відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» та інших нормативно-правових актів, з метою недопущення до 

соціальної напруженості, забезпечення хворих на інсулінозалежний цукровий 

діабет лікарськими засобами (препаратами інсуліну та їх аналогами), на 

виконання рішення VI  сесії обласної ради VIII скликання від 18.06.2021 р. № 

205  «Про внесення змін до рішення ІІ сесії обласної ради  VIII скликання від 

22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 

рік», керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми розвитку та 

підтримки медичної сфери Генічеської міської територіальної громади на 2021 

рік, затвердженої рішенням  позачергової сесії  VІІІ скликання від        23 грудня 

2020 року  №96 (зі змінами) (далі – Програма), а саме:    

1.1. Викласти пункти 7, 8  розділу І. «Загальна характеристика програми 

розвитку та підтримки медичної сфери на 2021 рік» у наступній редакції згідно 

з додатком 1 до цього рішення. 

1.2.  Доповнити абзац 3 розділу IV. «Шляхи і засоби розв'язання 

проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 

програми»,  реченням наступного змісту: «Лікування хворих на цукровий 

діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)». 

1.3. Викласти у наступній редакції зміст таблиці «Ресурсне забезпечення 

програми розвитку та підтримки медичної  сфери Генічеської міської 

територіальної громади на 2021 рік» розділу IV. «Шляхи і засоби розв'язання 

проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 

програми», згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.4. Доповнити пункт 25 розділу VІ. «Перелік завдань (напрямів), 

заходів програми та результативні показники» наступного змісту згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

1.5. Викласти у наступній редакції зміст строки «Всього» та «Разом» 
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розділ VІ. «Перелік завдань (напрямів), заходів програми та результативні 

показники» наступного змісту згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін та доповнень до Програми  

захисту населення і території Генічеської  

міської територіальної громади від  

надзвичайних ситуацій техногенного  

та природного характеру на 2021 рік 

 

З метою створення та поповнення матеріального резерву для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціального і воєнного характеру, а також забезпечення безпечних умов 

проживання населення на території Генічеської міської територіальної 

громади  в разі виникнення надзвичайної ситуації, захист матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля, проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити пункт I «Паливно-мастильні матеріали» «Номенклатури та 

обсягів матеріального резерву Генічеської міської територіальної громади для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків на 2021 рік», затверджених рішенням  позачергової 

сесії  VІІІ скликання від  23 грудня 2020 року № 93 (зі змінами), 

номенклатурою та кількістю, згідно з додатком до даного рішення.   

 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
 

 

Міський голова                                                         Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

та підтримки аварійно-рятувальних служб  

Генічеської  міської територіальної громади на 2021 рік 

 

  З метою створення умов безпечного і організованого відпочинку 

населення на водних об’єктах Громади, в тому числі любительського і 

спортивного рибальства, розглянувши лист Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальної водолазної служби Генічеської міської ради від 

30.06.2021р. № 44, керуючись статтями 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 1. Внести наступні зміни та доповнення до Програму розвитку та 

підтримки аварійно-рятувальних служб Генічеської міської територіальної 

громади на 2021 рік  (далі – Програма), затвердженої рішенням чергової сесії 

VIII скликання від 27 травня 2021 року № 513, а саме:  

1.1. Викласти пункти 7, 8  розділу І. «Загальна характеристика Програми  

розвитку та підтримки аварійно-рятувальних служб Генічеської  міської 

територіальної громади на 2021 рік» у наступній редакції згідно з додатком 1 

до цього рішення. 

1.2. Викласти у наступній редакції зміст таблиці «Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку та підтримки аварійно-рятувальних служб Генічеської  

міської територіальної громади на 2021 рік»,  згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

1.3. Викласти у наступній редакції зміст строки «Всього» та «Разом» 

розділ VІ. «Перелік завдань (напрямів), заходів програми та результативні 

показники» наступного змісту згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін до рішення  

сесії Генічеської міської ради  

від 30 квітня 2021 року № 437  

 

З метою проведення аварійно-рятувальних робіт на рятувальних постах 

в місцях масового відпочинку людей та інших невідкладних робіт з особливим 

ризиком для життя та здоров’я, зокрема проведення водолазних робіт, 

керуючись Конституцією України, Кодексом Цивільного захисту України, 

статтями 26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення чергової сесії Генічеської міської 

ради VІІІ скликання від 30 квітня 2021 року № 437 «Про затвердження статуту 

Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби 

Генічеської міської ради у новій редакції (ЄДРПОУ 33825241), погодження 

структури та штатної чисельності». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ  
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Додаток 1 

до рішення сесії міської ради  

від   2021 року № 

 

Структура та штатна чисельність Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальної водолазної служби 

Генічеської міської ради 

 

№ 
Назва структурного підрозділу та назва 

професії( посади) 

Кількість 

штатних 

одиниць 

 Підрозділ Водолазної служби    

1 Начальник  служби  1 

2 Заступник начальника служби 1 

3. Бухгалтер 1 

4. Фахівець з публічних закупівель 1 

5. Інспектор з кадрів 1 

6. 

Старший водолаз(водолаз ІІІ класу ІІІ групи 

спеціалізації) 
1 

7. Водолаз(водолаз ІІІ класу ІІІ групи спеціалізації) 3 

8. Капітан-механік 1 

9. Береговий матрос 1 

10. Фельдшер 1 

11. Електрокомпресорщик 1 

12. Рятувальник (сезонні з 01.07.2021 по 31.08.2021рр) 6 

 ВСЬОГО 19 

 Підрозділ місцевої пожежної охорони   

1 Водій 21 

2. Пожежний  8 

 ВСЬОГО 29 

 РАЗОМ 48 

 

 
 

Секретар ради                Олена  ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про Програму «Розвиток людського  

капіталу Генічеської міської ради  

на 2021 – 2025 роки» 

 

           З метою створення необхідних умов для розвитку, накопичення 

людського капіталу громади та забезпечення потреб ринку праці у фахівцях з 

гостродефіцитних спеціальностей, керуючись статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                         

ВИРІШИЛА:    

     1. Затвердити Програму «Розвиток людського капіталу Генічеської міської 

ради на 2021 – 2025 роки» (додається). 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про встановлення ставок єдиного 

податку на території населених 

пунктів Генічеської міської 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, згідно з пунктом 24 

частини першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – 

підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території населених 

пунктів Генічеської міської територіальної громади, з розрахунку на 

календарний місяць: 

1.1. для першої групи платників єдиного податку становить 10 відсотків 

до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

1.2. для другої групи платників єдиного податку становить 20 відсотків 

до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року.  

2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не 

зазначені в підпунктах 1.1. та 1.2. пункту 1 цього рішення, встановлюються 

відповідно до підпунктів 293.3 – 293.9 статті 293 Податкового кодексу 

України.  

3. Затвердити Порядок справляння єдиного податку на території 

населених пунктів Генічеської міської територіальної громади з Додатком до 

цього рішення. 

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно з чинним 

законодавством України. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

6. Рішення, наведені нижче, втрачають чинність з моменту вступу в 

дію цього рішення: 

6.1. LVІ сесії Азовської сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 448 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 
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6.2. LVII сесії Генічеської міської ради VII скликання від 25 червня 

2020 року № 1481 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік»; 

6.3. LV сесії Новодмитрівської сільської пади VІІ скликання від 

24 червня 2020 року № 383 «Про встановлення ставок єдиного податку» 

6.4. 70 сесії Новоіваніської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року № 242 «Про затвердження на території Новоіванівської сільської 

ради місцевих податків і зборів на 2021 рік» 

6.5.  XXVII сесії Новогригорівської сільської ради VІІ скликання від 

25 червня 2020 року № 355 «Про встановлення ставок єдиного податку на 

2021 рік»; 

6.6. LХХ сесії Новоолексіївської селищної ради VІІ скликання від 

19 червня 2020 року № 1787 «Про встановлення ставок єдиного податку на 

2021 рік на території Новоолексіївської селищної ради»; 

6.7. ХLVІ сесії Озерянської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 250 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Озерянської сільської ради на 2021 рік»; 

6.8. L сесії Партизанської селищної ради VІІ скликання від 16 червня 

2020 року № 438 «Про встановлення місцевих податків на території 

Партизанської селищної ради на 2021 рік»; 

6.9. ХLІІ сесії Павлівської сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 213 «Про затвердження на території Павлівської сільської ради 

місцевих податків і зборів на 2021 рік»; 

6.10. LVІ сесії Петрівської сільської ради VІІ скликання від 10 червня 

2020 року № 235 «Про місцеві податки і збори»; 

6.11. LХХV сесії Плавської сільської ради VІІ скликання від 15 червня 

2020 року № 409 «Про встановлення місцевих податків на території Плавської 

сільської ради на 2021 рік»; 

6.12. ХLVIIІ сесії Привільненської сільської ради VІІ скликання від 

25 червня 2020 року № 328 «Про встановлення місцевих податків на 2021 рік»; 

6.13. ХLV сесії Рівненської сільської ради VІІ скликання від 03 липня 

2020 року № 524 «Про встановлення на території Рівненської сільської ради 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки»; 

6.14. Шістдесят сьомої сесії Сокологірненської сільської ради 

сьомого скликання від 05 червня 2020 року № 342 «Про встановлення 

місцевих податків на території Сокологірненської сільської ради на 2021 рік»; 

6.15. LІ сесії Стокопанівської сільської ради VІІ скликання від 

30 червня 2020 року № 325 «про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Стокопанівської сільської ради на 2021 рік»; 

6.16. LХХІ сесії Стрілківської сільської ради VІІ скликання від 

28 травня 2020 року № 1454 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Стрілківської сільської ради на 2021 рік»; 
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6.17. LХІІІ сесії Червонської сільської ради VІІ скликання від 12 червня 

2020 року № 372 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік; 

6.18. LХХ сесії Чонгарської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 651 «Про встановлення та території Чонгарської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

6.19. 121 сесії Щасливцівської сільської ради 7 скликання від 25 червня 

2020 року № 2323 «Про встановлення на території Щасливцівської сільської 

ради місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

6.20. ХХХVІ сесії Щорсівської сільської ради VІІ скликання від 

26 червня 2020 року № 196 «Про встановлення на території ради місцевих 

податків та зборів на 2021 рік». 

7. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

Міський голова                                                                      Олександр ТУЛУПОВ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про встановлення на території 

Генічеської міської територіальної 

громади транспортного податку 

 

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Генічеської міської територіальної 

громади транспортний податок. 

 1.1. Платники податку. 

 1.1.1. Платниками  транспортного  податку є фізичні та юридичні особи, 

в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові 

автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є 

об’єктом оподаткування. 

 1.2.  Об’єкт оподаткування. 

 1.2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за 

методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня 

податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму 

циліндрів двигуна, типу пального. 

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного, соціального 

розвитку і торгівлі, на своєму офіційному сайті розміщується перелік легкових 

автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 

середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, який 

повинен містити дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм 

циліндрів двигуна, тип пального. 

 1.3. База оподаткування. 

 1.3.1. Базою  оподаткування є легковий  автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення.  
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 1.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення. 

  1.5. Податковий період. 

  1.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює 

календарному року. 

    1.6. Порядок обчислення та сплати податку. 

  1.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування 

фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації 

платника податку відповідно до п. п. 267.6 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

  1.6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

декларацію за формою, передбаченою статтею 46 ПК України, з розбивкою 

річної суми поквартально. 

 Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об’єкт. 

  1.6.3 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 

власником за період з 1січня цього року до початку місяця, в якому він втратив 

право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - 

починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. 

  Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

  1.6.4. За  об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року.  

  1.6.5. У разі спливу п’ятирічного віку автомобіля протягом звітного року  

податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, 

наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досяг (досягне) п’яти років. 

  1.6.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

автомобілем, який відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення є об’єктом 

оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 

сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 

незаконного заволодіння  легковим автомобілем, якщо такий факт 

підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в 

якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 

прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати 
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контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з 

моменту отримання. 

  1.6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

автомобілем, який відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення є об’єктом 

оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником 

податку подається протягом  30 календарних днів з дня внесення відомостей 

про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

 У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 

30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи 

винесення ухвали суду. 

   1.7.  Порядок сплати податку. 

  1.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єкта оподаткування і 

зараховується до бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України. 

   1.8. Строки сплати податку. 

   1.8.1. Транспортний податок сплачується: 

  а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення - рішення;   

  б)  юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

2.Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються 

відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно 

правових актів. 

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

4. Рішення підлягає опублікуванню згідно з діючим законодавством 

України. 

5. З моменту вступу в дію цього рішення, втрачають свою чинність 

рішення, наведені нижче,в частині транспортного податку: 

-  LVІІ сесії Генічеської міської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 1481 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік»; 

- LVІ сесії Азовської сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 448 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

- ХХVIІІ сесії Новоолексіївської селищної ради VІІ скликання від 

07липня 2017 року № 396 «Про встановлення ставки транспортного податку 

на території смт. Новоолексіївка на 2018 рік; 

- XXVII сесії Новогригорівської сільської ради VІІ скликання від 

25 червня 2020року № 356 «Про встановлення ставки транспортного податку 

на території на 2021 рік»; 
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-70 сесії Новоіваніської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 2020 

року №242«Про затвердження на території Новоіванівської сільської ради 

місцевих податків і зборів на 2021рік»; 

- ХLVІ сесії Озерянської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 250 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Озерянської сільської ради на 2021 рік»; 

- LХХV сесії Плавської сільської ради VІІ скликання від 15 червня 

2020 року № 409 «Про встановлення місцевих податків на території Плавської 

сільської ради на 2021 рік»; 

- L сесії Партизанської селищної ради VІІ скликання від 16 червня 

2020 року № 438«Про встановлення місцевих податків на території 

Партизанської селищної ради на 2021 рік»; 

- ХLVІIІ сесії Привільненської сільської ради VІІ скликання від 

25червня 2020 року № 328«Про встановлення місцевих податків на 2021 рік»; 

-  ХLVІ сесії Павлівська сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 212«Про затвердження на території Павлівської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

- LVІ сесії Петрівської сільської ради VІІ скликання від 10 червня 

2020 року № 235 «Про місцеві податки і збори»; 

- ХL сесії Рівненської сільської ради VІ скликання від 23 січня 2015 року 

№ 586 «Про внесення змін до рішення ХХХІV сесії VІ скликання від 07 липня 

2014 року  № 555 «Про встановлення на території Рівненської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2015 рік»; 

- LІ сесії Стокопанівської сільської ради VІІ скликання від 30 червня 

2020 року № 325 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Стокопанівської сільської ради на 2021 рік»; 

-  LХХІ сесії Стрілківської сільської ради VІІ скликання від 28 травня 

2020 року № 1454 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Стрілківської сільської ради на 2021 рік»; 

- Шістдесят сьомої  сесії Сокологірненської сільської ради 

сьомого скликання від 05 червня 2020 року № 342 «Про встановлення 

місцевих податків на території Сокологірненської сільської ради на 2021 рік»; 

- ХLІІІ сесії Червонської сільської ради VІІ скликання від 12 червня 

2020 року № 372 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік»; 

- LХХ сесії Чонгарської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 651 «Про встановлення та території Чонгарської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

-  121сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25 червня 

2020 року № 2323 «Про встановлення та території Щасливцевської сільської 

ради місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 
- ХХХVІ сесії Щорсівської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року №196«Про встановлення на території ради місцевих податків та зборів на 

2021 рік». 
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6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Міський голова                                                                    Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про встановлення ставок  

туристичного збору на території 

населених пунктів  Генічеської міської 

територіальної громади  

 

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26 та статей 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки туристичного збору на території населених 

пунктів Генічеської міської територіальної громади згідно з підпунктом 3.1,               

пункту 3, додатку 1. 

2. Затвердити Положення про туристичний збір на території Генічеської 

міської територіальної громади згідно з додатком 1. 

3. Рішення, наведені нижче втрачають чинність з моменту вступу в дію 

цього рішення: 

3.1 LXX сесії Новоолексіївської селищної ради VII скликання від 

19 червня 2020 року № 1788 «Про встановлення ставки туристичного збору на 

2021 рік на території Новоолексіївської селищної ради»; 

3.2 121 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25 червня 

2020 року № 2323 «Про встановлення та території Щасливцевської сільської 

ради місцевих податків та зборів на 2021 рік», в частині туристичного збору; 

3.3 LХХІ сесії Стрілківської сільської ради VІІ скликання від 28 травня 

2020 року № 1454 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Стрілківської сільської ради на 2021 рік» в частині туристичного збору. 

3.4 LХХ сесії Чонгарської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 651 «Про встановлення та території Чонгарської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік» в частині туристичного збору. 

4. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються 

відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно 

правових актів. 

5.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

6. Рішення підлягає опублікуванню згідно з діючим законодавством 

України. 
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7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 
  

Про встановлення ставок збору за 

місця для паркування транспортних 

засобів на території Генічеської 

міської територіальної громади  

 

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки збору за місця для паркування транспортних 

засобів на території Генічеської міської територіальної громади. 

2. Затвердити Положення про збір за місця для паркування 

транспортних засобів згідно з додатком 1. 

3. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються 

відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно 

правових актів. 

4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

5. Рішення підлягає опублікуванню згідно з діючим законодавством 

України. 

6. Рішення СХХІ сесії Щасливцівської сільської ради VII скликання 

від 25 червня 2020 року № 2323 «Про місцеві податки та збори на території 

Щасливцівської сільської ради на 2021 рік», в частині збору за місця для 

паркування транспортних засобів, з моменту вступу в дію цього рішення, 

втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Генічеської міської 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості згідно з 

додатком  до цього рішення. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва. 

3.Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року 

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства. 

5. Рішення, наведені нижче втрачають чинність з моменту вступу в 

дію цього рішення: 

5.1. LVІ сесії Азовської сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 449 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»;  

5.2. LVІІ сесії Генічеської міської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 1451 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік»; 

5.3. LV сесії Новодмитрівської сільської пади VІІ скликання від 24 червня 

2020 року № 382 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»; 

5.4. 70 сесії Новоіваніської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року № 242«Про Про встановлення ставок та пільг зі сплати на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»; 

5.5. XXVII сесії Новогригорівської сільської ради VІІ скликання від 

25 червня 2020 року № 357 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»; 
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5.6. LХХ сесії Новоолексіївської селищної ради VІІ скликання від 

19 червня 2020 року № 1785 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік на території 

Новоолексіївської селищної ради»;  

5.7. ХLVІ сесії Озерянської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 250 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Озерянської сільської ради на 2021 рік»; 

5.8. L сесії Партизанської селищної ради VІІ скликання від 16 червня 

2020 року № 438 «Про встановлення місцевих податків на території 

Партизанської селищної ради на 2021 рік»; 

5.9. ХLVІ сесії Павлівська сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 212«Про встановлення ставок та пільг зі сплати на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»; 

5.10. LVІ сесії Петрівської сільської ради VІІ скликання від 10 червня 

2020 року № 235 «Про місцеві податки і збори»; 

5.11. LХХV сесії Плавської сільської ради VІІ скликання від 15 червня 

2020 року № 409«Про встановлення місцевих податків на території Плавської 

сільської ради на 2021 рік»; 

5.12 ХLVІIІ сесії Привільненської сільської ради VІІ скликання від 

25червня 2020 року № 328 «Про встановлення місцевих податків на 2021 рік»; 

5.13. ХLV сесії Рівненської сільської ради VІІ скликання від 03 липня 

2020 року № 524 «Про встановлення на території Рівненської сільської ради 

ставок та пільг зі сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»; 

5.14. Шістдесят сьомої сесії Сокологірненської сільської ради сьомого 

скликання від 05 червня 2020 року № 342 «Про встановлення місцевих 

податків на території Сокологірненської сільської ради на 2021 рік»; 

5.15. LІ сесії Стокопанівської сільської ради VІІ скликання від 30 червня 

2020 року № 325 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Стокопанівської сільської ради на 2021 рік»; 

5.16 LХХІ сесії Стрілківської сільської ради VІІ скликання від 25 травня 

2020 року № 1454 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Стрілківської сільської ради на 2021 рік»  

5.17. ХLІІІ сесії Червонської сільської ради VІІ скликання від 12 червня 

2020 року № 373 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»; 

5.18 LХХ сесії Чонгарської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 651 «Про встановлення та території Чонгарської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

5.19 121 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25 червня 

2020 року № 2323 «Про встановлення та території Щасливцевської сільської 

ради місцевих податків та зборів на 2021 рік»; 

5.20 ХХХVІ сесії Щорсівської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року № 196«Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік». 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, 

інвестиції та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про встановлення ставок податку 

на землю на території населених 

пунктів Генічеської міської 

територіальної громади 
 

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Генічеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1.Затвердити Положення про плату за землю на території населених 

пунктів Генічеської міської територіальної громади та встновити на території 

Генічеської міської триторіальної громади ставки земельного податку  і пільги 

для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком до цього рішення.  

2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно з чинним 

законодавством України. 

4. Рішення, наведені нижче втрачають чинність з моменту вступу в 

дію цього рішення: 

4.1. LVІ сесії Азовської сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 450 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік».  

4.2. LVІІ сесії Генічеської міської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 1451 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік»,  в частині земельного податку. 

4.3. LV сесії Новодмитрівської сільської пади VІІ скликання від 24 червня 

2020 року № 351 «Про встановлення ставок та пільгіз сплати земельного 

податку».  

4.4. 70 сесії Новоіваніської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року № 242 «Про затвердження на території Новоіванівської сільської 

ради місцевих податків і зборів на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.5. XXVII сесії Новогригорівської сільської ради VІІ скликання від 

25 червня 2020 року № 355 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2021 рік». 

4.6. LХХ сесії Новоолексіївської селищної ради VІІ скликання від 

19 червня 2020 року № 1756 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
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земельного податку на 2021 рік на території Новоолексіївської селищної 

ради».  

4.7. ХLVІ сесії Озерянської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 250 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Озерянської сільської ради на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.8. L сесії Партизанської селищної ради VІІ скликання від 16 червня 

2020 року № 435 «Про встановлення місцевих податків на території 

Партизанської селищної ради на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.9. ХLІІ сесії Павлівська сільської ради VІІ скликання від 25 червня 

2020 року № 213«Про затвердження на території Павлівської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.10. LVІ сесії Петрівської сільської ради VІІ скликання від 10 червня 

2020 року № 235 «Про місцеві податки і збори» в частині земельного податку. 

4.11. LХХV сесії Плавської сільської ради VІІ скликання від 15 червня 

2020 року № 409 «Про встановлення місцевих податків на території Плавської 

сільської ради на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.12 ХLVІIІ сесії Привільненської сільської ради VІІ скликання від 

25червня 2020 року № 325«Про встановлення місцевих податків на  2021 рік» 

в частині земельного податку. 

4.13. ХLV сесії Рівненської сільської ради VІІ скликання від 03 липня 

2020 року № 523 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на території Рівненської сільської радиГенічеського району» . 

4.14. Шістдесят сьомої сесії Сокологірненської сільської ради сьомого 

скликання від 05 червня 2020 року № 342 «Про встановлення місцевих 

податків на території Сокологірненської сільської ради на 2021 рік» в частині 

земельного податку. 

4.15. LІ сесії Стокопанівської сільської ради VІІ скликання від 30 червня 

2020 року № 325 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Стокопанівської сільської ради на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.16 LХХІ сесії Стрілківської сільської ради VІІ скликання від 25 травня 

2020 року № 1454 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Стрілківської сільської ради на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.17. ХLІІІ сесії Червонської сільської ради VІІ скликання від 12 червня 

2020 року № 374 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік».  

4.18 LХХ сесії Чонгарської сільської ради VІІ скликання від 14 липня 

2020 року № 651 «Про встановлення та території Чонгарської сільської ради 

місцевих податків та зборів на 2021 рік» в частині земельного податку. 

4.19 121сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25 червня 

2020 року № 2323 «Про встановлення та території Щасливцевської сільської 

ради місцевих податків та зборів на 2021 рік в частині земельного податку. 

4.20 ХХХVІ сесії Щорсівської сільської ради VІІ скликання від 26 червня 

2020 року № 196 «Про встановлення на території ради місцевих податків та 

зборів на 2021 рік» в частині земельного податку. 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про визначення 

переліку податкових 

агентів. 

 

На виконання вимог підпункту 2 пункту 5 статті 268 Податкового кодексу 

України, та з метою забезпечення справляння туристичного збору на території 

Генічеської міської територіальної громади (КОАТУУ – 6522100000) та 

сплати його до місцевого бюджету, керуючись пунктом 3 розділу II. 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів» (№ 2628-VIII) та приписами Податкового кодексу України, 

враховуючі лист Головного управління Державної податкової служби у 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 

15 квітня 2021 року № 3182/5/21-22-04-02-06, керуючись статтями 26 та 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити, згідно додатку № 1 до цього рішення, перелік податкових 

агентів зі справляння туристичного збору на території Генічеської міської 

територіальної громади (КОАТУУ – 6522100000), які надають послуги з 

тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України або 

які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 

пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, що належать фізичним 

особам на праві власності або на праві користування за договором найму. 

2. Перелік податкових агентів зазначених у пункті 1 цього рішення та 

інформацію про них розмістити та оприлюднити на офіційному веб-сайті 

Генічеської міської ради. 

3. Доручити виконавчому комітету Генічеської ради, провести роботу 

щодо актуалізації Переліку податкових агентів зазначених у пункті 1 цього 

рішення, та за результатами такої роботи своєчасно інформувати міську раду 

з метою внесення відповідних змін до цього Переліку 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Генічеської міської ради з питань фінансів бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін до рішення  

позачергової сесії міської ради  

VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 85 

«Про бюджет Генічеської міської  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

2153800000 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами),та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення позачергової сесії VIII скликання Генічеської 

міської ради від 23 грудня 2020 року № 85 «Про бюджет 

Генічеськоїміськоїтериторіальної громадина 2021 рік», а саме: 

1.1.Затвердити зміни до доходів бюджету міської територіальної громади, 

згідно з  додатком 1 до цього рішення; 

1.2. Збільшити: 

- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 

2 до цього рішення; 

 - дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 

до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

2. Затвердити: 

- зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 

2021 рік (за рахунок збільшення дохідної частини) згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 

- зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 

2021 рік (за рахунок перерозподілу асигнувань), згідно з  додатком 4 до цього 

рішення; 
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-зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, згідно з 

додатком 5 до цього рішення; 

- зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у                

2021 році, згідно з додатком 6 до цього рішення; 

- зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на 

реалізацію міських програм у 2021 році, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

3. Управлінню фінансів Генічеської міської ради внести відповідні зміни 

до розпису бюджету Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік. 

4. Додатки 1 - 7 до цього рішення є невід’ємною його частиною.   

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 

позачергової сесії VIII скликання Генічеської міської ради 

від 23 грудня 2020 року №85 «Про бюджет 

Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

За рахунок виділеної субвенції з державного бюджету відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 622-р, 

пропонуємо затвердити зміни до рішення, а саме:  збільшити асигнування за 

ККД 41035500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» у сумі 

2 330 016 гривень, та відповідно збільшити асигнування за КПКВКМБ 

0217540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» за цільовим 

спрямуванням. 

За рахунок виділеної субвенції з обласного бюджету відповідно до 

рішення VI сесії обласної ради VІІІ скликання від 18.06.2021 № 205 Про 

внесення змін до рішення ІІ сесії обласної ради VІІІ скликання від 22 грудня 

2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік», 

пропонуємо затвердити зміни до рішення, а саме:  збільшити асигнування за                                 

ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» та відповідно по головному розпоряднику 

бюджетних коштів Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради за КПКВКМБ 1212144 «Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», у сумі 607 225 гривень, 

а саме на: 

- лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином. 

 

    За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

Генічеської міської територіальної громади пропонуємо спрямувати кошти у 

сумі 659 826,00 гривень, а саме: 

по головному розпоряднику коштів Відділ освіти Генічеської міської ради 

за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», у зв’язку з введенням 

до штатного розпису Відділу освіти Генічеської міської ради посади головного 

спеціаліста з юридичних питань відповідно до рішення сесії Генічеської 

міської ради VIІI скликання від 18 червня 2021 року    № 617 «Про внесення 

змін до структури виконавчих органів ради, затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів», пропонуємо  виділити додаткові кошти на оплату праці і нарахування 

на заробітну плату в сумі 74 683 гривень; 
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по головному розпоряднику коштів Відділ освіти Генічеської міської ради 

за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», пропонуємо виділити 

кошти на проведеня поточного ремонту підлоги групового приміщення групи 

№ 1 (інклюзивної) площею 55 кв.м у Генічеському закладі дошкільної освіти 

ясла-садок № 14 «Колосок» у сумі 60 000 гривень; 

по головному розпоряднику коштів Відділ соціального захисту населення 

Генічеської міської радиза КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах», у зв’язку з введенням до штатного розпису Відділ соціального 

захисту населення Генічеської міської ради посади провідного спеціаліста з 

відповідно до рішення сесії Генічеської міської ради VIІI скликання від                      

18 червня 2021 року № 617 «Про внесення змін до структури виконавчих 

органів ради, затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів», пропонуємо  виділити 

додаткові кошти на оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі                     

113 143 гривень; 

по головному розпоряднику коштів Відділ культури та спорту Генічеської 

міської ради за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 

120 000 гривень, на проведенння робіт з поточного ремонту покрівлі, сцени, 

залу будинку культури ЦКД та придбання будівельних матеріалів; 

по головному розпоряднику бюджетних кошті Управління житлово - 

комунального господарства Генічеської міської ради за                                    

КПКВКМБ 1218120 «Заходи з організації рятування на водах» надати 

фінансову підтримку підрозділу водолазної служби на заробітну плату та 

нарахування у сумі 280 000 гривень по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)», Програма розвитку та 

підтримки аварійно- рятувальних служб Генічеської міської територіальної 

громади на 2021 рік, рішення № 513 від 27.05.2021 року. 

по головному розпоряднику бюджетних коштів Управління житлово- 

комунального господарства Генічеської міської ради за КПКВКМБ 1217461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» пропонуємо виділити додаткові кошти (передані із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) у сумі                                   

12000 гривень для «Інжинірингових послуг для експертного звіту, а саме: 

- Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна з під’їздом до 

залізничного переїзду с.Чонгар, Генічеського району, Херсонської області» у 

сумі 6000 гривень; 

- Капітальний ремонт проїзної частини вул.Незалежності, с.Миколаївка, 

Генічеського району, Херсонської області у сумі 6000 гривень, внесено в 

Програму розвитку житлово-комунального гоподарства та екології на 

території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік та внесені 
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зміни, Рішення сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2020 р. № _ рішення 

№__ від _ .07.2021 

 

    За рахунок надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

пропонуємо збільшити дохідну частину бюджету за ККД 33010100 «Кошти від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим» у сумі 49900 гривень 

та відповідно по головному розпоряднику коштів Виконавчий комiтет 

Генiчеської мiської ради за КПКВКМБ 0217660 «Підготовка земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 

власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» та 

спрямувати за цільовим призначенням на оплату послуг з проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

 

За рахунок перерозподілу коштів загального фонду бюджету 

Генічеської міської територіальної громади, пропонується: 

по головному розпоряднику бюджетних коштів Виконавчий комiтет 

Генiчеської мiської ради пропонуємо за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад» зменшити асигнування у сумі                              

135 960,67 гривень та зменшити асигнування за КПКВКМБ 0216030 

«Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 411 739,33 гривень та на 

відповідну суму збільшити асигнування по головному розпоряднику 

бюджетних кошті Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)», КП «Міськжитлобуд» для 

безперебійного споживання електричної енергії вуличного освітлення об’єктів 

на суму 547 700 гривень, внесено зміни в Програму розвитку житлово - 

комунального гоподарства та екології на території Генічеської міської 

територіальної  громади на 2021 рік, рішення №__  від _ .07.2021р. 

по головному розпоряднику бюджетних коштів Виконавчий комiтет 

Генiчеської мiської ради пропонуємо за КПКВКМБ 0218410 «Фінансова 

підтримка засобів масової інформації» зменшити асигнування у сумі                  

44 624 гривень та відповідно збільшити асигнування за КПКВКМБ                         

0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» з 

метою сплати членських внесків відповідно до Угоди № 636 та Статуту 

ВАОМС «Асоціація міст України»; 

по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ соціального 

захисту населення Генічеської міської ради, зменшити асигнування у сумі 

100 000 гривень за КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
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особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» та відповідну суму  

збільшити асигнування за КПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню (відшкодування 

вартості путівок на оздоровлення)» на оздоровлення та відпочинок дітей 

категорійних дітей; 

по головному розпоряднику бюджетних кошті Управління житлово - 

комунального господарства Генічеської міської ради в межах КПКВКМБ 

1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити видатки за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та збільшити 

видатки за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» для трансфертів: 

- КП «Міське житлове будівництво» у сумі 14880 гривень на придбання 

запасних частин для ЗИЛ-130 з автогідропідіймачем для проведення робіт з 

благоустрою (обрізання дерев, обслуговування опор ЛЕП), внесено зміни в 

Програму розвитку житлово - комунального гоподарства та екології на 

території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення 

№419 від 30.04.2021 ; 

в межах КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» зменшити видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» та збільшити видатки за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для трансфертів у сумі 

234060 гривень, а саме: 

 - КП «Комунсервіс» на фінансування прибирання стихійних звалищ, 

профілювання доріг та вулиць, експлуатаційне утримання доріг в межах 

населених пунктів села Щасливцеве, Генічеська гірка та селища Приозерне на 

суму 100000 гривень, внесено зміни в Програму розвитку житлово - 

комунального гоподарства та екології на території Генічеської міської 

територіальної громади на 2021 рік, рішення №582 від 18.06.2021. 

- КП «Міськжитлобуд» на фінансування функціонування «Цеху 

благоустрію»: утримання двох одиниць машиністів екскаватора 

одноковшевого та витрати на утримання механізмів на суму 134060 гривень, 

внесено зміни в Програму розвитку житлово - комунального гоподарства та 

екології на території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік, 

рішення № 582 від 18.06.2021 р.  

в межах КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

зменшити видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та 

збільшити видатки за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» для КП «Азовкомунсервіс» на 

фінансування для виконання : 
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-ямковий ремонт доріг по вул. Соборна, Відродження у сумі                            

11 644 гривень, внесено зміни в Програму розвитку житлово - комунального 

гоподарства та екології на території Генічеської міської територіальної 

громади на 2021 рік, рішення №__ від _ .07.2021; 

По одержувачу КП «Азовкомунсервіс» за                                                                

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

провести перерозподіл коштів, зняти з цеху «Благоустрій» суму розраховану 

до бюджету для 4 чол. інспекторів муніципальної служби так, як яких в червні 

2021 році перевели до цеху «Муніципальні формування з охорони 

громадського порядку» на суму 204 960 гривень, та направити одержувачу 

бюджетних коштів КП «Міськжитлобуд» для безперебійного споживання 

електричної енергії вуличного освітлення об’єктів на суму 54 300 гривень, 

внесено зміни в Програму розвитку житлово - комунального гоподарства та 

екології на території Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік, 

рішення №__ від _ .07.2021, та надати фінансову підтримку цеху 

муніципальної служби для КП «Азовкомунсервіс» за КПКВКМБ 1218210 

«Муніципальні формування з охорони громадського порядку»,  КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» у 

сумі 150 660 гривень в т.ч. на: поточні видатки на придбання матеріалів та 

палива у сумі 52 522 гривень, та додаткові кошти на заробітну плату для 

інспекторів у сумі 98 138 гривень, внесено зміни в Програму розвитку житлово 

- комунального гоподарства та екології на території Генічеської міської  

територіальної громади на 2021 рік, рішення №__ від __.07.2021., 

 

 

Начальник Управління фінансів 

Генічеської міської ради               Лілія БОБРОВА 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження положення 

про Трудовий архів 

 

 

       На підставі наказу Державного комітету архівів України від 02 червня 

2014 року  № 864/5, керуючись підпунктом 10 пункту «а» частини першої 

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради 

ВИРІШИЛА: 

      1.Затвердити положення про Трудовий архів для централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних 

осіб і фізичних осіб – підприємців, та інших архівних документів, що не 

належать до Національного архівного фонду (додається). 

      2.Визнати таким, що втратив чинність рішення XXІ сесії  VІІ скликання від 

29 червня 2017 року  № 477. 

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр ТУЛУПОВ 
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                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        рішенням        сесії VІІІ скликання 

                                                                        від        липня 2021 року №   

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Трудовий архів Генічеської міської ради для централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду 

 

       1. Архівна установа  Генічеської міської ради (далі - Трудовий архів) 

створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових 

та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та 

інших архівних документів, що не належать до Національного архівного 

фонду (далі - архівні документи). 

       Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення 

діяльності юридичних осіб і фізичнихосіб - підприємців, а також у випадках, 

визначених законодавством. 

       2. Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого 

самоврядування і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, 

отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних 

документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом. 

       3. Трудовий архів підпорядковується засновнику та підзвітний і 

підконтрольний Державному архіву області, архівному відділу районної 

державної адміністрації. 

      4. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами 

України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями Генічеської 

міської ради та цім положення. 

       З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів 

керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством 

юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними 

рекомендаціями Державної архівної служби України, Державного архіву 

області та архівного відділу районної державної адміністрації. 

       5. Основними завданнями Трудового архіву є: 

- забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 

ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться; 

- додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи. 

       6. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: 
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       1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) 

в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) 

державними архівами, архівними відділами міських рад; 

       2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку 

зберігання відповідно до законодавства; 

       3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), 

у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки 

зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися; 

       4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації 

(банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за 

науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних 

документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву; 

       5) здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання 

документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форми власності; 

       6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були 

зареєстровані) на відповідній території, відповідно до умов та строків 

зберігання, визначених Міністерством юстиції; 

       7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою 

- підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають 

подальшому зберіганню в Трудовому архіві; 

       8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання 

яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд 

експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації акти 

про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду; 

       9) вед еоблік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі 

шляхом створення та підтримання облікових баз даних; 

     10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів; 

     11)здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних 

технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового 

апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві; 

     12) організовує користування документами у службових, соціально-

правових, наукових та інших цілях; 

     13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст 

документів Трудового архіву; 

     14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів 

ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує 

проце заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян; 

     15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних 

осіб; 
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     16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що 

обробляються в його інформаційних системах; 

     17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ. 

       7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається 

право: 

       1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан 

науково-технічного опрацювання документів для визначення вартості послуг, 

що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в 

установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи; 

       2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з 

питань, що входять до компетенції Трудового архіву; 

       3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами 

- підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому 

положенню; 

       4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, 

визначені чинним законодавством; 

       5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних 

осіб; 

       6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них 

документів, поданих Трудовим архівом; 

       7) брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, 

міська рада, ліквідаційна комісія (ліквідатор), в разі розгляду на них питань 

роботи з документами; 

       8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах 

матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком 

архівних фондів). 

       8. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується 

з відповідним архівним відділом районної  державної адміністрації та 

затверджується міським головою. Примірник річного плану та звіту про його 

виконання надається архівному відділу районної державної адміністрації. 

        9. У Трудовому архіві зберігаються: 

       1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового 

складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від 

форми власності, підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які 

припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території; 

       2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на 

зберігання відповідно до законодавства; 

       3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку 

зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими 

юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що 

розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством; 

       4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів. 
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       10. Трудовий архів очолює завідувач (архіваріус), який призначається на 

посаду та звільняється з посади рішенням міського голови. 

       11. Завідувач (архіваріус) Трудового архіву: 

       1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за 

виконання покладених на архів завдань; 

       2) контролює виконання службових обов’язків працівниками Трудового 

архіву; 

       3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу 

користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; 

       4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать 

до компетенції Трудового архіву; 

       5) представляє Трудовий архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю. 

       12. Службові обов'язки працівників Трудового архіву визначаються 

посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського 

голови. 

       13. Штатний розпис Трудового архіву затверджує сесія міської ради з 

урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, кількості 

документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, 

обсягів довідкової роботи. 

       14. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами міської 

ради визначає міський голова. 

       15. Трудовий архів не має статусу юридичної особи.Для засвідчення 

архівних довідок, копій, витягів з архівних документів використовується 

гербова печатка виконавчого комітету Генічеської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження Регламенту 

Генічеської міської ради восьмого 

скликання 

 

 

       На підставі пункту 1 частини першої статті 26, частини 14 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

        1.Затвердити Регламент роботи Генічеської міської ради (додається).  

        2.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 11 

грудня 2020 року № 2 «Про затвердження Регламенту Генічеської міської ради 

восьмого скликання». 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

 

Міський голова           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 
 

Про затвердження   

передавального акту  

Новоолексіївської селищної ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  48 «Про початок реорганізації Новоолексіївської 

селищної ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  

статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Новоолексіївської селищної ради, 

ЄДРПОУ 35248432, місцезнаходження: вул. Дружби народів, будинок 15, смт. 

Новоолексіївка, Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Новоолексіївську селищну раду (ЄДРПОУ 35248432), 

місцезнаходження: вул. Дружби народів, будинок 15, смт. Новоолексіївка, 

Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, 

будинок 8, Генічеського району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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5. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті Генічеської селищної ради 

(додаток 1); 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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 ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Новоолексіївської селищної ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  67 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Новоолексіївської селищної ради шляхом приєднання до виконавчого 

комітету  Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-

1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету 

Новоолексіївської селищної  ради, ЄДРПОУ 04400506,  місцезнаходження: 

вул. Дружби народів, будинок 15, смт. Новоолексіївка, Генічеського району 

Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет  Новоолексіївської селищної ради 

(ЄДРПОУ 04400506), місцезнаходження: вул. Дружби народів, будинок 15, 

смт. Новоолексіївка, Генічеського району, Херсонської області  шляхом  

приєднання до  виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 

04060008), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, 

Генічеського району, Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Партизанської селищної ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  47 «Про початок реорганізації Партизанської 

селищної ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  

статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Партизанської селищної ради, 

ЄДРПОУ 04400512, місцезнаходження: вул. 50-річчя  Жовтня, будинок 28, 

смт. Риково, Генічеського району у Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Партизанську селищну раду (ЄДРПОУ 04400512), 

місцезнаходження: вул. 50-річчя Жовтня, будинок 28, смт. Риково, 

Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, 

будинок 8, Генічеського району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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6. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті (додаток 1). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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 ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Партизанської селищної ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  66 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Партизанської селищної ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету Партизанської  

селищної  ради, ЄДРПОУ 35248481,  місцезнаходження: вул. 50-річчя Жовтня, 

будинок 28, Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет  Партизанської селищної ради 

(ЄДРПОУ 35248481), місцезнаходження: вул. 50-річчя Жовтня, будинок 28, 

смт. Рикове, Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання 

до  виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Стокопанівської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  55 «Про початок реорганізації Стокопанівської 

сільської ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  

статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Стокопанівської сільської ради, 

ЄДРПОУ 26186479, місцезнаходження: вул. Центральна, будинок 41, с. 

Стокопані, Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Стокопанівську сільську раду (ЄДРПОУ 26186479), 

місцезнаходження: вул. Центральна, будинок 41, с. Стокопані, Генічеського 

району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  Генічеської міської ради  

(ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, Генічеського 

району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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7. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті Стокопанівської сільської ради 

(додаток 1); 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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 ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Стокопанівської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  74 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Стокопанівської сільської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету Стокопанівської 

сільської  ради, ЄДРПОУ 04400593,  місцезнаходження: вул. Центральна, 

будинок 41, с. Стокопані, Генічеського району, Херсонської області, згідно  

додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет Стокопанівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04400593), місцезнаходження: вул. Центральна, будинок 41, с. 

Стокопані, Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Чонгарської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  50 «Про початок реорганізації Чонгарської сільської 

ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  статтями  

26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Чонгарської сільської ради, ЄДРПОУ 

34895676, місцезнаходження: вул. Гагаріна, будинок 18А, с. Чонгар, 

Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Чонгарську сільську раду, ЄДРПОУ 34895676, 

місцезнаходження: вул. Гагаріна, будинок 18А, с. Чонгар, Генічеського району 

Херсонської області  шляхом  приєднання до  Генічеської міської ради  

(ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, Генічеського 

району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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8. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті (додаток 1). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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 ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Чонгарської сільської  ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  69 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Чонгарської сільської ради ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету Чонгарської  

сільської ради, ЄДРПОУ 04400630,  місцезнаходження: вул. Гагаріна, будинок 

18А, с. Чонгар, Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1.  

2. Припинити виконавчий комітет  Чонгарської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04400630), місцезнаходження: вул. Гагаріна, будинок 18А, с. 

Чонгар, Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Щорсівської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  49 «Про початок реорганізації Щорсівської сільської 

ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  статтями  

26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Щорсівської сільської ради, ЄДРПОУ 

34608364, місцезнаходження: вул. Шабовти, будинок 23, с. Олексіївка, 

Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Щорсівську сільську раду, ЄДРПОУ 34608364, 

місцезнаходження: вул. Шабовти, будинок 23, с. Олексіївка, Генічеського 

району Херсонської області  шляхом  приєднання до  Генічеської міської ради  

(ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, Генічеського 

району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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9. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті (додаток 1). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Щорсівської сільської  ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  68 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Щорсівської сільської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету Щорсівської  

сільської ради, ЄДРПОУ 04400653,  місцезнаходження: вул. Шабовти, 

будинок 23, с. Олексіївка, Генічеського району Херсонської області, згідно  

додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет  Щорсівської  сільської ради, 

ЄДРПОУ 04400653, місцезнаходження: вул. Шабовти, будинок 23, с. 

Олексіївка, Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Озерянської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  43 «Про початок реорганізації Озерянської сільської 

ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  статтями  

26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Озерянської сільської ради, ЄДРПОУ 

35248364, місцезнаходження: вулиця Соборна, будинок 61 с. Озеряни, 

Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Озерянську сільську раду (ЄДРПОУ 35248364), 

місцезнаходження: вулиця Соборна, будинок 61 с. Озеряни, Генічеського 

району Херсонської області шляхом  приєднання до  Генічеської міської ради  

(ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, Генічеського 

району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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10. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті  (додаток 1). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Озерянської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  62 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Озерянської сільської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету Озерянської 

сільської  ради, ЄДРПОУ 04400558,  місцезнаходження: вул. Соборна, 

будинок 61, с. Озеряни, Генічеського району Херсонської області, згідно  

додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет  Озерянської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04400558), місцезнаходження: вул. Соборна, будинок 61, с. 

Озеряни, Генічеського району Херсонської області шляхом  приєднання до  

виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  
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3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження   

передавального акту  

Новоіванівської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  44 «Про початок реорганізації Новоіванівської 

сільської ради шляхом приєднання до  Генічеської міської ради», керуючись  

статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт Новоіванівської сільської ради, 

ЄДРПОУ 34895592, місцезнаходження: вул. Миру, с. Новоіванівка, 

Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити Новоіванівську сільську раду (ЄДРПОУ 34895592), 

місцезнаходження: вул. Миру, с. Новоіванівка, Генічеського району 

Херсонської області  шляхом  приєднання до  Генічеської міської ради  

(ЄДРПОУ 35248359), місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, Генічеського 

району, Херсонської  області.  

3. Прийняти до комунальної власності Генічеської  міської 

територіальної громади в особі  Генічеської  міської ради об’єкти нерухомого  

майна  зазначені в передавальному  акті, згідно з додатком 1. 

4. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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11. Передати на баланс виконавчого комітету Генічеської міської 

ради: майно зазначене у передавальному акті (додаток 1). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження   

передавального акту виконавчого комітету 

Новоіванівської сільської ради 

 

Відповідно  до статтей 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, ст. 

4, 17 Закону України «Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України  «Про  

бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про  Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого  постановою КМУ від 28.02.2000 

р.  № 419, Положення про  інвентаризацію активів  та зобов’язань, 

затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 

879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в  

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України 

від  18.06.2015 р. № 1000/5, на  підставі рішення Генічеської міської ради  від  

16 грудня  2020 року №  63 «Про початок реорганізації виконавчого  комітету 

Новоіванівської сільської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету  

Генічеської міської ради»,  керуючись  статтями  26, 59, пунктом  6-1 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт виконавчого комітету  Новоіванівської 

сільської ради, ЄДРПОУ 04400541,  місцезнаходження: вул. Миру, с.  

Новоіванівка, Генічеського району Херсонської області, згідно  додатку 1. 

2. Припинити виконавчий комітет  Новоіванівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04400541), місцезнаходження: вул. Миру, с. Новоіванівка, 

Генічеського району, Херсонської області  шляхом  приєднання до  

виконавчого комітету Генічеської міської ради  (ЄДРПОУ 04060008), 

місцезнаходження вул. Міська, будинок 8, м. Генічеськ, Генічеського району, 

Херсонської  області.  

3. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності,  

відображені в передавальному акті додаток 1 у власність Генічеської міської 

територіальної громади. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                                                  Олександр  ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про визначення кількісного та 

затвердження    персонального 

складу  виконавчого  комітету 

Генічеської міської ради  

 

Враховуючи кадрові зміни, з метою приведення складу виконавчого 

комітету Генічеської міської ради у відповідність до чинного законодавства, 

керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 51, частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити кількісний склад виконавчого комітету Генічеської міської 

ради у кількості 34 (тридцяти чотирьох) осіб.  

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Генічеської 

міської ради згідно з додатком до цього рішення. 

3. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1, 2 рішення 

Генічеської міської ради від 30 квітня 2021 року № 425 «Про визначення 

кількісного та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Генічеської міської ради». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова              Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток до рішення  

Генічеської міської ради 

від ____________№____ 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

виконавчого комітету Генічеської міської ради 

 

1.  Тулупов Олександр Васильович міський голова 

2.  Євстратов Андрій Олександрович перший заступник міського голови 

3.  Кручков Денис Сергійович керуючий справами виконавчого 

комітету 

4.  Пікуль Олена Олександрівна секретар ради 

5.  Попова Ірина Миколаївна заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

6.  Бабанін Юрій Олександрович заступник міського голови з питань 

економічного розвитку громади, 

бюджету та фінансів 

7.  Юнусов Дмитро Анісович  заступник міського голови з питань 

розвитку села та аграрно-

промислового комплексу 

8.  Васильчук Вадим Володимирович  заступник міського голови з питань 

житлово-комунального 

господарства 

9.  Тиць Тетяна Іванівна староста смт Рикове, сіл 

Догмарівка, Москаленка, Гайове 

10.  Яковенко Сергій Миколайович  староста сіл Сокологірне, 

Новоєфремівка, Виноградний 

Клин, Макшіївка 

11. Самохвалова Катерина 

Володимирівна 

староста сіл Щасливцеве, 

Генічеська Гірка, селища 

Приозерне 

12. Кукса Юрій Дмитрович староста сіл Азовське та 

Придорожнє 

13. Білецька Тетяна Олександрівна староста сіл Чонгар, Миколаївка, 

Чернігівка, Новий Труд, Попівка, 

Атамань, селищ Залізничне, Сиваш 

14. Гурбік Дмитро Володимирович  староста сіл Рівне, Вікторівка, 

Сергіївка,  Новий Мир, 

Гордієнківці, Муравейник, 

Володимирівка, Малинівка, 

Запорожець, селища Комунарське 

15. Лавринчук Тетяна  Анатоліївна староста сіл Новоіванівка, 

Пробудження 
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16. Краєвий Володимир Ігорович  староста сіл Озеряни, Пчілка, 

Перекоп, Приморське, Новий Азов 

17. Бугонько Інна Юріївна  староста сіл Плавське, Вільне, 

Роздолля 

18. Шарлай Володимир Миколайович староста сіл Олексіївка, Бойове, 

Ярошик 

19. Сергєєв Віктор Олександрович  староста сіл Новодмитрівка, 

Веснянка, Люблинка 

20. Сазанова Олена Миколаївна  староста селищ Привільне, 

Ногайське, Таврійське, села 

Велетнівка 

21. Дядюшева Зоя Анатоліївна  староста сіл Стокопані, 

Драгоманове, Нова Праця 

22. Кульчицький Олег Олександрович  староста сіл Червоне, Семихатка, 

Ясна Поляна, Салькове 

23. Солоп Ігор Євгенович староста сіл Новогригорівка, 

Зелений Гай, Херсонське 

24. Білецька Лілія Вікторівна  староста села Павлівка 

25. Ісай Ірина Василівна  староста смт Новоолексіїка 

26. Салгалов Костянтин Олександрович староста села Петрівка 

27. Пуделко Юрій Борисович   староста села Стрілкове 

28. Пуляєв Леонід Федорович почесний громадянин міста 

Генічеськ 

29. Ставратій Віктор Васильович  ТОВ «Емануїл Фарм Юг» 

30. Захаркін Віктор Іванович  голова Генічеської громадської 

організації «Козацька варта» 

31. Дронов Валерій Іванович  завідуючий Генічеської станції 

екстреної(швидкої) допомоги 

32. Приходько Володимир 

Степанович  

голова районної організації 

Української Спілки ветеранів 

Афганістану 

33. Зіядінов Еннан Імаденович  представник громадськості 

34. Самойленко Ельмаз Мустафаївна представник громадськості 

 

 

Секретар ради              Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін до структури 

виконавчих органів ради 

 

Розглянувши пропозицію міського голови щодо структури виконавчих 

органів ради, з метою забезпечення належного здійснення повноважень та 

виконання функцій міською радою та її виконавчими органами, керуючись 

частиною 1 статті 11, пунктом 5 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вивести зі структури виконавчого комітету Генічеської міської ради 

відділ охорони здоров’я та скоротити посади: 

1) начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Генічеської міської ради – 1 (одна) штатна одиниця; 

2) головного спеціаліста відділу  охорони здоров’я виконавчого комітету 

Генічеської міської ради – 2 (дві) штатні одиниці. 

2. Ввести до структури виконавчих органів Генічеської міської ради 

виконавчий орган ради – відділ охорони здоров’я Генічеської міської ради, зі 

штатною чисельністю 3 (три) штатні одиниці: 

1) начальник відділу – 1 (одна) штатна одиниця;  

2) головний спеціаліст – 2 (дві) штатні одиниці. 

3. Внести до рішення Генічеської міської ради від 18 червня 2021 року 

№ 617 «Про внесення змін до структури виконавчих органів ради, 

затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів» (далі – рішення) такі зміни: 

1) у додатку до рішення виключити підпункт 1.2.12 «Відділ охорони 

здоров’я» пункту 1.2 «Структурні підрозділи виконавчого комітету»; 

2) у додатку до рішення розділ ІІ «Інші виконавчі органи ради» 

доповнити пунктом 7 наступного змісту:  

« 

 

 

 

 

7. Відділ охорони здоров’я 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Всього по відділу: 3 
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         ». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова             Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про створення Відділу охорони здоров’я  

Генічеської міської ради 

 

Розглянувши пропозицію Генічеського міського голови, з метою 

забезпечення здійснення повноважень виконавчими органами ради, 

керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 

частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пунктом 6 

частини 1 статті 26, частиною 1, 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити виконавчий орган ради – Відділ охорони здоров’я   

Генічеської міської ради у статусі юридичної особи публічного права.  

2. Затвердити Положення про Відділ охорони здоров’я Генічеської 

міської ради згідно з додатком № 1.  

3. Доручити міському голові призначити тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника Відділу охорони здоров’я  Генічеської міської ради (на 

час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Відділу 

охорони здоров’я Генічеської міської ради) з наданням останньому права 

першого підпису.  

4.Тимчасово виконуючому обов’язки начальника Відділу охорони 

здоров’я Генічеської міської ради здійснити дії щодо державної реєстрації 

юридичної особи – Відділу охорони здоров’я  Генічеської міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                             Олександр ТУЛУПОВ 
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 Додаток №1   

до рішення       сесії VІІІ скликання 

Генічеської міської ради                                                                  

від «___» _______ 2021 року   №___ 

 

 

Положення  

про Відділ охорони здоров’я Генічеської міської ради 
 

Загальні положення 

1. Відділ охорони здоров’я Генічеської міської ради  (надалі – відділ) 

є виконавчим органом Генічеської міської утвореним відповідно до Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому 

комітету міської ради, Генічеському міському голові . 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України. 

4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Державної казначейської служби України та установах банків 

державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових 

прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою 

особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 

позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням. 

5. Повне найменування відділу: 

відділ охорони здоров’я Генічеської міської ради . 

6. Скорочене найменування відділу: ВОЗ Генічеської МР. 

7. Юридична адреса відділу: 75500, Херсонська область, місто  

Генічеськ, вулиця  Міська, будинок 8. 

 

Структура та організація роботи 

 

1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 

посади Генічеський міський голова у порядку, визначеному законодавством 

України 

2. Начальник відділу: 

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим 

комітетом. 

2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх 

працівників відділу. 
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3. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує 

взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради. 

4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови. 

5. Підписує видані у межах компетенції відділу накази, дає вказівки, 

обов’язкові для виконання працівниками відділу та підпорядкованих 

комунальних підприємств, установ та організацій; організовує і контролює їх 

виконання. 

6. Затверджує положення про структурні підрозділи відділу, 

посадові інструкції його працівників. 

7. Розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні 

розписи та баланси підпорядкованих комунальних підприємств, установ та 

організацій, забезпечує своєчасне подання бухгалтерської та статистичної 

звітності. 

8. Затверджує мережу підпорядкованих комунальних підприємств, 

установ та організацій та їх ліжковий фонд. 

9. Погоджує установчі документи (статути, положення) 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій та внесення 

до них змін. 

10. У разі надання (делегування) міським головую таких прав, 

призначає та звільняє з посад працівників відділу, організовує та проводить 

конкурси на заміщення вакантних посад в відділу, встановлює надбавки і 

доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і 

матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань), службових відряджень працівникам відділу, проведення їх оцінки, 

застосування заохочення чи заходів дисциплінарного впливу та 

дисциплінарних стягнень тощо (за винятком заступників начальника). 

11. Погоджує розмір надбавок та заохочень керівникам 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій у 

визначеному законодавством України порядку. 

12. Інформує населення про стан виконання повноважень, доручених 

відділу. 

13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

14. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством 

України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, цим Положенням, наказами директора 

департаменту гуманітарної політики. 

 

Компетенція відділу 

 

1. До компетенції відділу належать такі повноваження: 
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1. Організація виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, розпоряджень міського голови, рішень 

виконавчого комітету, ухвал міської ради та контроль за їх реалізацією. 

2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 

місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 

3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 

комітету міської ради стратегії розвитку територіальної громади у сфері 

охорони здоров’я, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм. 

4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови, візування проектів актів відповідно 

до компетенції. 

5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих 

комунальних підприємств, установ та організацій. 

6. Визначення потреб у доцільності функціонування 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій та подання 

міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі 

відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

територіальної громади. 

7. Організація фінансового забезпечення підпорядкованих 

комунальних підприємств, установ та організацій: 

1. Складання бюджетного запиту сфери охорони здоров’я на 

підставі бюджетних запитів підпорядкованих комунальних підприємств, 

установ та організацій для подання управлінню фінансів Генічеської міської 

ради у встановлені ним терміни та порядку. 

2. Отримання бюджетних призначень на охорону здоров’я 

через їх затвердження у рішенні про бюджет Генічеської міської 

територіальної громади на  поточний рік, доведення у встановленому порядку 

до підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій 

відомостей про обсяги асигнувань. 

3. Здійснення внутрішнього контролю за повнотою 

надходжень отриманих підпорядкованими комунальними підприємствами, 

установами, організаціями коштів та ефективністю їх використання. 

4. Здійснення контролю та аналізу використання залучених 

підпорядкованими комунальними підприємствами, установами, організаціями 

коштів інших підприємств, установ, організацій та з інших джерел на їх 

утримання. 

8. Організація матеріально-технічного забезпечення 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій: 

1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, введенню у 

дію нових приміщень, реконструкції і переобладнанню діючих. 
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2. Забезпечення лікувального процесу діагностичним, 

лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та інвентарем 

відповідно до норм оснащення. 

3. Оновлення медичної апаратури, санітарного транспорту. 

4. Здійснення контролю за використанням комунального 

майна за призначенням та його відчуженням. 

9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, 

конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з 

підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами 

господарювання. 

10. Здійснення заходів з впровадження комп’ютерних методів обліку 

та автоматизованих систем управління в охороні здоров’я. 

11. Організація підготовки підпорядкованих комунальних 

підприємств, установ, організацій до роботи в осінньо-зимовий період, 

проведення поточного, капітального ремонтів та реконструкції їх приміщень. 

12. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії 

корупції. 

13. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником 

якої є відділ. 

14. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій 

відповідно до вимог чинного законодавства України, забезпечення належного 

розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, 

підприємствами, установами та організаціями; здійснення контролю за станом 

цієї роботи. 

15. Розгляд депутатських запитів та звернень депутатів усіх рівнів 

відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечення їх 

належного розгляду комунальними підприємствами, установами, 

організаціями. 

16. Забезпечення представництва інтересів відділу в органах 

державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності 

безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності. 

17. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 

безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро 

України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України. 

18. Здійснення організаційного та методичного керівництва роботою 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій. 

19. Організація забезпечення пільгових категорій населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах 

бюджетних асигнувань. 

20. Вивчення стану здоров’я населення, вживання заходів щодо 

запобігання і зниження захворюваності, втрати працездатності. 

21. Здійснення відповідно до галузевих медичних стандартів 

контролю за якістю та обсягом медичної допомоги, яку надають 

підпорядковані комунальні підприємства, установи та організації. 
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22. Організація роботи з охорони материнства і дитинства, відбір 

дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контроль стану здоров’я 

дітей у дошкільних та інших навчальних закладах. 

23. Визначення потреби та формування замовлення на молодих 

спеціалістів для підпорядкованих комунальних підприємств, установ та 

організацій. 

24. Забезпечення контролю за підтриманням належного санітарного 

та епідеміологічного стану, організація поширення наукових медичних і 

гігієнічних знань серед населення. 

25. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан 

і розвиток системи охорони здоров’я у територіальній громаді; організація з 

цією метою збирання та опрацювання інформації та формування баз даних. 

26. Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці, 

правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в 

підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях, 

надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи. 

27. Розробка плану медико-санітарного забезпечення населення у 

надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення. 

28. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів 

медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

29. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги 

постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

30. Забезпечення у межах наданих повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення. 

31. Розгляд питання щодо відзначення працівників відділу та 

підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій 

заохочувальними відзнаками різних рівнів відповідно до процедури, 

передбаченої чинним законодавством. 

32. Впровадження у практику наукових досягнень та передового 

досвіду у сфері охорони здоров’я. 

33. Забезпечення реалізації підпорядкованими комунальними 

підприємствами, установами та організаціями міжнародних програм і 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я. 

34. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів. 

35. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. 

36. Організація роботи із захисту персональних даних в управлінні та 

підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях. 

37. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні 

охороною здоров’я через проведення відповідної громадської експертизи, 

налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, 
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громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань 

громадян. 

38. Виконання інших повноважень, покладених на відділ відповідно 

до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, міського 

голови. 

 

Права відділу 

 

1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 

цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право: 

1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 

розгляду питань, які належать до його компетенції. 

2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу 

з питань, які належать до його компетенції. 

3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. 

4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської 

ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань. 

5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать 

до його компетенції. 

6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих 

і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 

підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для 

розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до покладених 

на нього обов’язків. 

8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, 

установ та організацій. 

9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому 

законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права територіальної громади, а також 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 

відповідальності посадових осіб, які не виконують або неналежно виконують 

законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у 

межах їх повноважень. 

11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 

сприяти у межах компетенції їх проведенню. 
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12. У визначеному законом України “Про захист персональних 

даних“ порядку обробляти персональні дані фізичних осіб з метою 

забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління 

персоналом, військового обліку, охорони праці, адміністративно-правових 

відносин, відносин у сфері статистики, бухгалтерського та податкового обліку 

і страхування, а також з метою розгляду звернень громадян та надання 

обгрунтованої відповіді у встановлений законом строк. 

13. Скасовувати накази керівників підпорядкованих комунальних 

підприємств, установ, організацій, які суперечать чинному законодавству. 

 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

відділу 

1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

2. Кошторис відділу затверджує директор департаменту 

гуманітарної політики за погодженням з управлінням фінансів. 

3. Працівники відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати 

праці і соціально-побутового забезпечення визначені Законом України “Про 

службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими 

актами. 

4. Граничну чисельність працівників відділу встановлює міський 

голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, 

затвердженої міською радою. 

5. Структуру відділу  затверджує міськрада. 

6. Штатний розпис відділу затверджує міський голова. 

 

Відповідальність посадових осіб відділу 

 

1. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно із 

законодавством України. 

2. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю 

посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 

 

Заключні положення 

 

1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за 

поданням міського голови у порядку, встановленому законодавством України. 

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

Секретар ради                                                                                  Олена ПІКУЛЬ  
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 Додаток №2   

до рішення  сесії VІІІ скликання 

Генічеської міської ради                                                                  

від   

 

Структура та штатна чисельність 

Відділу освіти Генічеської міської ради 

 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних посад 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Головний спеціаліст 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 1 

Всього по відділу: 5 

 

 

 

Секретар   ради                                                                         Олена ПІКУЛЬ           
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу майна Риковській мистецькій  

школі Генічеської міської ради 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, 

статтями  25, 26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської 

ради в оперативне управління Риковській мистецькій школі Генічеської 

міської ради:  

1.1. нежитлову будівлю (будівля кафе «Колос»), що розташована за 

адресою: Херсонська область, Генічеський район, смт Рикове, вулиця 

Центральна, 18; 

1.2. житловий будинок, що розташований за адресою: Херсонська 

область, Генічеський район,  смт. Рикове вул.Елеваторна, 43 

1.3.  Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської 

ради на баланс майно, зазначене у додатку до даного рішення. 

3. Створити комісію з передавання майна, зазначеного у додатку до 

данного рішення у складі: 

Голова комісії: 

1)Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-

комунального господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління -

начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи; 

4) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

5) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

6) Камбурова Аліє Рустемівна - директор Риковської мистецької школи 

Генічеської міської ради; 
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7) Федотова Лариса Анатоліївна – головний бухгалтер Риковської 

мистецької школи Генічеської міської ради. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток  

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс  

Риковській мистецькій школі Генічеської міської ради  

(по Риковській селищній раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос 

всього 

Рахунок 1013  А/У         

Будівля Кафе, адреса: Херсонська область, 

Генічеський район, смт. Рикове, вул. 

Центральна, б.18 

10310040 1 150000,00 7500,00 

Житловий будинок, адреса: Херсонська 

область Генічеський район  смт.Рикове 

вул.Елеваторна (Петровського), буд.43 

166 1 25877,00 25877,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                 Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про передачу об’єктів благоустрою   

 

 З метою належного обслуговування об’єктів благоустрою, 

розташованих на території Генічеської міської територіальної громади,  

керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями 26,59,60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у господарське відання комунальному підприємству 

«Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради (ідентифікаційний номер 

юридичної особи 32368086) громадський пункт охорони правопорядку за 

адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, 15а. 

2. Передати майно, зазначене у додатках 1-5 до даного рішення, у 

господарське відання та на баланс комунальному підприємству 

«Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради (ідентифікаційний номер 

юридичної особи 32368086) з одночасним взяттям цього майна на баланс 

підприємства. 

2. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення, додатках 1-5 до цього рішення у складі: 

 Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

 Заступник голови комісії: 

2) Рижик Елла Миколаївна- начальник Управління житлово- комунального 

господарства Генічеської міської ради; 

Члени комісії: 

3) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління – 

начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи; 

4) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний 

бухгалтер; 

5) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

6) Стельмахов Сергій Миколайович - директор КП «Азовкомунсервіс», 

7) Чуйко Ірина Михайлівна  - головний бухгалтер КП 

«Азовкомунсервіс». 
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3. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у пункті 1, додатках 1-

5 до даного рішення. 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань  управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради 

(по Чонгарській сільській раді) 

 
№ 
з/п 

Інвентарний 
номер 

Найменування 
та коротка 

характеристика 
об’єкта 

кількість ціна сума Первісна 
вартість 

Сума 
зносу  

Балансова 
вартість 

1 101300021 
Дороги 
с.Чонгар 

  2454586,00 2454586,00 2454586,00 1116893,60 1337692,40 

2 101300022 
Дороги 
с.Миколаївка 

  450268,00 450268,00 450268,00 225130,46 225137,54 

3 101300023 
Дороги с.Н-
Труд 

  1089086,00 1089086,00 1089086,00 544544,44 544541,56 

4 101300024 
Дороги 
с.Сиваш 

  577500,00 577500,00 577500,00 288745,50 288754,50 

5 101300002 Будівля ГПОП 1 42613,00 42613,00 42613,00 42613,00 0,00 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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Додаток 2 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради 

(по Стрілківській сільській раді) 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  

Рахунок 1014   ОП       

Персональний компьютер,системник 
101460068, 

101460177 
1 5382,00 

МФУ Epson 101460254 1 4900,00 

Видеокарта 101460255 1 3100,00 

Обігрівач 111360336 1 330,00 

Стенд книга 111360490 1 350,00 

Телефон 111370338 1 91,00 

Шафа для одягу 111360339 1 700,00 

Шафа для папіру 111360339/1 1 700,00 

Тумбочка 111360340 1 380,00 

Стіл компютерн. 111360341 1 500,00 

Стілець 111360342 6 900,00 

Жалюзі 111360343 1 440,00 

Фасадна вивіска 111360488 1 650,00 

Двері металеві 111360491 1 950,00 

Двері МДФ 111360492 1 300,00 

Дробина 111360493 1 290,00 

Стенд  111360489 1 650,00 

Вентилятор  111370521 1 150,00 

Світильник внутр.світлодіодний 111360848 2 3100,00 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 
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Додаток 3 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради 

(по Павлівській сільській раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос всього 

                                            

Благоустрій 

        

Автомобільна дорога 10300003 3,8 1 504 748,00 1 504 748,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 
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Додаток 4 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради 

(по Стокопанській сільській раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатур

ний) номер 

Кількість  Сума  сума 

амортизації 

остаточ.сум

а  

Шляхи внутрішнього 

сполучення  сіл Стокопані, 

Нова Праця та Драгоманово 

(км) 

  

24,6 

0,00 0,00 0,00 

Огорожа кладовища 10130085 1 160 

000,00 

1 600,00 158 400,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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Додаток 5 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Азовкомунсервіс» Генічеської міської ради 

(по Риковській селищній раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос всього 

Автобусна зупинка 10330015 1 43361,00 14742,64 

Рахунок 1015  ОП         

Скутер 10540001 1 4000,00 4000,00 

Рахунок 1018     АУ         

Проїзна частина вул..Кузнецова 10900001 1 2499,00 1249,50 

Проїзна частина вул.Миру 10900002 1 7270,00 3635,00 

Проїзна частина вул..Вокзальна 10900003 1 7569,00 3784,50 

Проїзна частина вул.Петровського 10900004 1 3471,00 1735,50 

Проїзна частина вул.Державн 

прапору 
10900005 1 6547,00 3273,50 

Проїзна частина вул.Осипенко 10900006 1 1477,00 738,50 

Проїзна частина вул.Морська 10900007 1 1215,00 607,50 

Проїзна частина вул.Залізнична 10900008 1 2532,00 1266,00 

Проїзна частина вул. Центральна 10900009 1 6285,00 3142,50 

Проїзна частина вул.Зелена 10900010 1 3718,00 1859,00 

Проїзна частина пр.Залізничний 10900011 1 3700,00 1850,00 

Проїзна частина вул.Лікарняна 10900012 1 2100,00 1050,00 

Проїзна частина п-к Таврійський 10900013 1 2400,00 1200,00 

Проїзна частина пр..Комарова 10900014 1 3200,00 1600,00 

Проїзна частина вул.Малиновська 10900015 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Садова 10900016 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Героїв 10900017 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Заводська 10900018 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Колхозна 10900019 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Л-Українки 10900020 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Кримська 10900021 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул..Генічеська 10900022 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Степова 10900023 1 0,00 0,00 

Проїзна частина пр..Пушкіна 10900026 1 0,00 0,00 

Проїзна частина пр.Южний 10900027 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул Комарова 10900024 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул..Шевченка 10900028 1 0,00 0,00 

 Проїзна частина вул.Гагаріна 10900029 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Висоцького 10900030 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Докучаєва 10900031 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Степова 10900032 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Шевченко 10900033 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул. Садова 10900034 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Спортивна 10900035 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Центральна 10900036 1 0,00 0,00 
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Проїзна частина вул.Миру 10900037 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Таврійська 10900038 1 0,00 0,00 

Проїзна частина вул.Молодіжна 10900039 1 0,00 0,00 

Рахунок  1113  Б-Й         

Дорожній показник   2 1277,00 638,50 

Дорожні знаки   3 1323,00 661,50 

Дорожні знаки   20 8820,00 4410,00 

Дорожні знаки   18 20978,00 10489,00 

Таблич з назв вулиць   12 2076,00 1038,00 

Дорожні знаки   6 2646,00 1323,00 

Дорож табл. з наз вулиць   2 420,00 210,00 

Таблич вулич знаки   1 70,00 35,00 

Дорожний показчик   2 2444,00 1222,00 

Дорожний знак   2 2444,00 1222,00 

Зупинка с.Рикове   1 9119,00 4559,50 

Туалет(кладовище)   1 6435,00 3217,50 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про передачу об’єктів водопостачання  

та водовідведення КП «Атлант-Чонгар» 

 

 З метою належного обслуговування об’єктів водопостачання та 

водовідведення, розташованих на території Генічеської міської територіальної 

громади,  керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями 

26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Виконавчого комітету Генічеської міської 

ради майно, зазначене у додатку до даного рішення, у господарське відання 

комунальному підприємству «Атлант-Чонгар» Генічеської міської ради з 

одночасним взяттям цього майна на баланс підприємства. 

2. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у додатку до цього рішення, у складі: 

 Голова комісії: 

8) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово- комунального господарства; 

 Заступник голови комісії: 

9) Рижик Елла Миколаївна- начальник Управління житлово- комунального 

господарства Генічеської міської ради; 

Члени комісії: 

10) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника – 

начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи; 

11) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний 

бухгалтер; 

12) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

13) Усеїнов Сейран Енверович  – в.о. директора комунального 

підприємства малого госпрозрахункового підприємства «Надія» Генічеської 

міської ради   

14) Карпікова Марія Мустафаєвна – головний бухгалтер 

комунального підприємства «Атлант-Чонгар» Генічеської міської ради 
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4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у додатку до даного 

рішення.  

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань  управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток  

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства «Атлант-Чонгар» Генічеської міської ради 

(по Чонгарській сільській раді) 

 
№ 
з/п 

Інвентарний 
номер 

Найменування 
та коротка 

характеристика 

об’єкта 

кількість ціна сума Первісна 
вартість 

Сума 
зносу  

Балансова 
вартість 

1 101400004 Водпровідна 
мережа 

  512929,00 512929,00 512929,00 100436,00 412493,00 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу об’єктів водопостачання  

та водовідведення КП МГП «Мрія» 

 З метою належного обслуговування об’єктів водопостачання та 

водовідведення, розташованих на території Генічеської міської територіальної 

громади,  керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями 

26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

2. Передати майно, зазначене у додатку до даного рішення, з балансу 

Виконавчого комітета Генічеської міської ради у господарське відання 

комунальному підприємству Мале госпрозрахункове підприємство "Мрія" 

Генічеської міської ради  з одночасним взяттям цього майна на баланс 

підприємства. 

2. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у додатку до цього рішення, у складі: 

 Голова комісії: 

15) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з 

питань житлово- комунального господарства; 

 Заступник голови комісії: 

16) Рижик Елла Миколаївна- начальник Управління житлово- 

комунального господарства Генічеської міської ради; 

Члени комісії: 

17) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника 

управління – начальник відділу житлово-комунального господарства, 

цивільного захисту та мобілізаційної роботи; 

18) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний 

бухгалтер; 

19) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

20) Бакляк Світлана Дмитрівна – директор КП МГП «Мрія»; 

4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у додатку до даного 

рішення.  

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань  управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток  

до рішення сесії міської ради 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунального підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Мрія» 

Генічеської міської ради 

(по Стокопанській сільській раді) 

 
Найменування  об’єкта 

 

 

 

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  сума 

амортизації 

остаточ.сума  

Будівля електростанції 10130007 1 38 621,00 38 621,00 0,00 

Ремонтна база 10130015 1   264 

766,00 

264 766,00 0,00 

Свердловина 7-128 10130001 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-129 10130002 1 10 719,00 10 719,00 0,00 

Свердловина 7-130 10130003 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-131 10130004 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-135 10130005 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-136 10130006 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-137 10130007 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-501 10130008 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-506 10130009 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-507 10130010 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина  7-674 10130011 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-675 10130012 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Свердловина 7-710 10130013 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Водопровідна сітка  

с.Стокопані 

10130014 
1 199 613,00 56 469,00 

143 144,00 

Водопровідна сітка 

с.Драгоманове 

10130015 
1 14 201,00 14 201,00 

0,00 

Водопровідна сітка 

с.Нова Праця 

10130016 
1 47 347,00 47 347,00 

0,00 

Скважина 

с.Драгоманове 

10130017 
1 10 271,00 10 271,00 

0,00 

Скважина с.Нова Праця 10130018 1 9 825,00 9 825,00 0,00 

Скважина с.Зоряне 10130019 1 2 858,00 2 858,00 0,00 

Башня с.Стокопані 10130020 1 5 487,00 5 487,00 0,00 

Башня с.Стокопані 10330021 1 5 487,00 5 487,00 0,00 

Башня с.Стокопані 10130022 1 5 487,00 5 487,00 0,00 

Башня с.Стокопані 10130023 1 5 487,00 5 487,00 0,00 

Башня с.Драгоманове 10130024 1 2 236,00 2 236,00 0,00 

Колодязь Нова Праця 10130026 1 1 129,00 1 129,00 0,00 

Пожарна машина 10130058 1 9 788,00 9 788,00 0,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

 Про передачу об’єктів водопостачання  

та водовідведення КП «Селищкомунгосп» 

 

 З метою належного обслуговування об’єктів водопостачання та 

водовідведення, розташованих на території Генічеської міської територіальної 

громади,  керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями 

26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1.Передати з балансу Виконавчому комітету Генічеської міської ради у 

господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Мале 

госпрозрахункове підприємство комунального обслуговування населення 

«Селищкомунгосп» Генічеської міської ради нерухоме майно: 

адміністративна будівля, нежитлова будівля, розташована за адресою: 

Херсонська область Генічеський район  смт. Рикове вул. Державного прапору, 

буд. 93; 

          2.Передати з балансу Виконавчому комітету Генічеської міської ради 

майно, зазначене у додатку до даного рішення, у господарське відання та на 

баланс комунальному підприємству «Мале госпрозрахункове підприємство 

комунального обслуговування населення «Селищкомунгосп» Генічеської 

міської ради. 

3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатку до даного рішення у складі: 

 Голова комісії: 

1)Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово- комунального господарства; 

 Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна- начальник Управління житлово- комунального 

господарства Генічеської міської ради; 

Члени комісії: 

3)Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника – начальник відділу 

житлово-комунального господарства, цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи; 

4)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

5)Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 
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6)Яворський Денис Володимиривич – директор КП «Селищкомунгосп»; 

7)Бутенко Жана Василівна – головний бухгалтер КП «Селищкомунгосп» 

4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного пункті 1 даного 

рішення та додатку до даного рішення.  

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань  управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

комунальному підприємству «Мале госпрозрахункове підприємство 

комунального обслуговування населення «Селищкомунгосп» Генічеської 

міської ради (по Партизанській селищній раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос 

всього 

Водонап.башта 10330017 1 84223,00 84223,00 

Арт.свердловина№7-555 10330018 1 0,00 0,00 

Арт.свердловина№7-560 10330019 1 0,00 0,00 

Магістраль водопроводу 10330020 1 1220500,00 1098721,36 

Водонап.башта в.Заводська 10330021 1 120553,00 120553,00 

Насосна станція 10330022 1 3116,00 3116,00 

Свердловина в.Заводська 10330023 1 195000,00 195000,00 

Рахунок 1014    КП         

Насос ЕЦВ 8-40-60с.Москаленко 10410001 1 1000,00 1000,00 

Прицеп тракторний 2ПТС 4,5 10510003 1 27900,00 11911,50 

Водомережа смт Рикове 14км 11130041 1 288044,80 144022,40 

Водомережа с.Москаленко 11130001 1 4630,00 2315,00 

Башня водонапорна   1 5000,00 2500,00 

Артезіанська свердловина   1 2200,00 1100,00 

Ноутбук Lenovo 10480025 1 10000,00 3000,00 

Адміністративна будівля: 

Херсонська область Генічеський 

район  смт.Рикове вул. Державного 

прапору, буд.  93 

10310025 1 12819,00 12819,00 

Котельна адмін. будівлі  адреса: 

Херсонська обл.Генічеський район, 

смт.Рикове вул.Державного 

прапору, буд.93 

10310027 1 187,00 187,00 

Агрономія  адреса: Херсонська 
обл.Генічеський район, смт.Рикове 

вул.Державного прапору, буд.93 

10310026 1 4638,00 4638,00 

 
 
 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про передачу Чонгарському закладу  

дошкільної освіти ясла-садку  

«Червона Шапочка» Генічеської  

міської ради майна  

 

З метою подальшого належного функціонування закладів освіти, 

керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, статтями  25, 26, 60, 

прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оперативне управління Чонгарському закладу 

дошкільної освіти ясла-садку «Червона шапочка» Генічеської міської ради 

початкову школу, розташованою за адресою: Херсонська область, Генічеський 

район, с. Миколаївка, вул. Шкільна, 12; 

2. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради на 

баланс Чонгарського закладу дошкільної освіти ясла-садку «Червона 

шапочка» Генічеської міської ради майно, зазначене у пункті 1 даного 

рішення, додатку до даного рішення.  

3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатку до даного рішення у складі: 

Голова комісії: 

1)Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-

комунального господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3) Симоненко Руслан Михайлович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, цивільного захисту та мобілізаційної роботи; 

4) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

5) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

6) Кириченко Наталя Олексіївна - директор Чонгарського закладу 

дошкільної освіти ясла-садку «Червона шапочка» Генічеської міської ради; 
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7) Поспєлова Лілія Анатоліївна – бухгалтер Чонгарського закладу 

дошкільної освіти ясла-садку «Червона шапочка» Генічеської міської ради; 

4. Встановити, що пункт 2 цього рішення набирає чинності після 

державної реєстрації права комунальної власності Генічеської міської 

територіальної громади.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань управління майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс Чонгарському закладу дошкільної 

освіти ясла-садку «Червона Шапочка» Генічеської міської ради  

(по Чонгарській сільській раді) 
 

№ з/п Інвентарний 
номер 

Найменування 
та коротка 

характеристика 
об’єкта 

кількість ціна сума Первісна 
вартість 

Сума зносу  Балансова 
вартість 

1 101300007 

початкова 
школа  
(Побудова 
Микол.школа) 

1 41562,00 41562,00 41562,00 6028,30 35533,70 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про внесення змін та доповнень до  

рішення сесії міської ради від  

27 травня 2021 року №533 

 

Відповідно до рішень сесії Херсонської обласної ради від 23 квітня                     

2021 року № 153 «Про передачу систем рентгенівських діагностичних 

«Calypso F MTOes» для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я», 23 

квітня 2021 року № 154 «Про передачу ультразвукових діагностичних систем 

ACUSON Freestyle (Siemens) для забезпечення опорних закладів охорони 

здоров’я», керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, статтями 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської 

ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення сесії міської ради від 27 травня 2021 

року №533 та викласти його у наступній редакції:  

 «1. Прийняти до комунальної власності Генічеської міської 

територіальної громади в оперативне управління на баланс Комунальному 

некомерційному підприємству Генічеська центральна лікарня Генічеської 

міської ради рентгенівську діагностичну систему «Calypso F MTOes» вартістю 

4832000 грн., та ультразвукову діагностичну систему ACUSON Freestyle 

(Siemens) вартістю 1700000 грн. з метою використання за цільовим 

призначенням і зобов’язанням не відчужувати у приватну власність».  

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення сесії міської ради 

від 27 травня 2021 року №533. 

3. Підпункт 7) пункту 3 викласти у наступній редакції: 

«7) Журавленко Олексій Андрійович – в.о. директора КНП «Обласна база 

спеціального медичного обладнання» Херсонської обласної ради».  

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління майном. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про внесення змін до рішення сесії  

міської ради від 27 травня 2021 року №524  

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтями  25, 26, 60, прикінцевими та 

перехідними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти додаток 2 до рішення сесії міської ради від 27 травня 

2021 року №524 у редакції, згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Викласти назву додатку 1 рішення сесії  міської ради від 27 травня 

2021 року №524 у наступній редакції:  

«Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

 обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Новоолексіївській селищній раді станом на 01 січня 2021 року)» 

         3. Викласти назву додатку 3 рішення сесії міської ради від 27 травня 2021 

року №524 у наступній редакції:  

 «Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Привільненській сільській раді станом на 01 січня 2021 року)» 

          4. Доповнити додаток 3 рішення сесії  міської ради від 27 травня 2021 

року №524 майном, згідно додатку 2 до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

            

         

Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Плавській сільській раді станом на 01 січня 2021 року) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос всього 

Рахунок 1013  ДС         

Будинок д/садка 101310008 1 41650,00 41650,00 

вбиральня 10131000 1 1200,00 1200,00 

склад 10131000 1 6300,00 6300,00 

котельня   1 10680,00 10680,00 

Рахунок 1014    ДС         

телевізор Супр 101490002 1 1200,00 1200,00 

магнітофон 101490004 1 650,00 650,00 

проігривательДВД 101490005 1 554,00 554,00 

холодильник Днепр 101490006 1 1395,00 1395,00 

машинка стиральна 101490007 1 566,00 566,00 

холодильник Норд 101490008 1 1880,00 1880,00 

холодильник Лібертон 101490009 1 1880,00 1880,00 

ноутбук Самсунг 101490011 1 7200,00 7200,00 

морозильна камера 

ERGOBDFN-146 
101490012 1 8700,00 8700,00 

Рахунок 1016   ДС         

обігрівач 101690001 2 752,00 752,00 

газова плита 101690003 1 720,00 720,00 

електроплита Грета 101690010 1 1820,00 900,00 

електроплита КНЙ-ВП-4 101610011 1 10100,00 5000,00 

кондиціонер 101610012 1 28000,00 14000,00 

монітор 101610013 1 1400,00 1400,00 

системний блок 101610014 1 2450,00 2450,00 

Рахунок    1113   ДС         

плафони 11136001-15 15 450,00 225 

полочки для книг 11136016-21 6 294,00 147 

шкафи 11136022-24 3 300,00 150 

стіл полірований 11136024 1 200,00 100 

шкаф дитячий 11136025-36 12 660,00 330 

лавки дитячі 11136037-45 10 340,00 170 

столи письмові 11136045-49 5 399,00 199,5 

стулья 11136050-59 10 500,00 250 

стільчики дитячі 11136060-93 33 495,00 247,5 
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етажерка 11136094-96 3 210,00 105 

журнальний столик 11136097 1 100,00 50 

кушетка 11136098 1 150,00 75 

стол для глажки 11136099 1 70,00 35 

ліжка деревяні 11136100-120       20 2230,00 1115 

ваза 111360121 1 47,00 23,5 

миска емалірована 111360122-131 10 450,00 225 

миска пластмасова 111360132-135 4 200,00 100 

чашки 111360136-172 36 180,00 90 

чайник 111360173-176 4 200,00 100 

відра пластмасові 111360177-183 7 140,00 70 

віса 111360184-186 3 540,00 270 

мойка 111360187-188 2 600,00 300 

тумбочка під мойку 111360189-190 2 400,00 200 

Водонагрівачі 111360191-193 3 2700,00 1350 

витяжка 111360194 1 492,00 246 

кастрюлі 111360195-208 13 1240,00 620 

тарілки глубокі 111360209-226 17 170,00 85 

тарілкі мілкі 111360227-247 20 160,00 80 

ножі 111360248-254 7 350,00 175 

ложки 111360255-285 30 150,00 75 

вилки 111360286 29 435,00 217,5 

друшлак 111360316 1 30,00 15 

сковорода 111360317-319 3 360,00 180 

ложки чайні 111360320-335 15 15,00 7,5 

хлібниці 111360336-339 4 80,00 40 

сушилка для посуди 111360340-341 2 100,00 50 

доска розд 111360342-348 7 280,00 140 

тюль   12 720,00 360 

штори   6 145,00 72,5 

карнізи 111360349-361 12 600,00 300 

ткань для покривал   6 180,00 90 

дорожка для пола   26 1300,00 650 

прінтер Самсунг 111360362 1 1527,00 763,5 

телефон 111360363 1 85,00 42,5 

столи ромашка 111360364-367 4 2160,00 1080 

диван дитячий Алоба 111360368 1 1210,00 605 

куточок дитячий окуліст 111360369 1 649,00 324,5 

стільці дитячі 111360370-394 24 5112,00 2556 

утюг мулінекс 111360395 1 225,00 112,5 

халати білі 111360395 6 270,00 135 

халати робочі 111360 6 90,00 45 

вогнегасник 111360396 1 490,00 245 

ел.лічильник 111360397 1 450,00 225 

доска учнів 111360398 1 50,00 25 

рушники   25 225,00 112,5 

підодіяльнік   53 1060,00 530 
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простині   51 765,00 382,5 

наволочки   53 530,00 265 

покривала   21 525,00 262,5 

одіяло   30 600,00 300 

подушки   21 210,00 105 

матраси   21 525,00 262,5 

ел.духовка оптима 111360399 1 3500,00 1750 

насосна станція 111360400 1 3500,00 1750 

варочна панель 111360401 1 3723,00 1861,5 

Матраси   20 800,00 400 

матраси   20 3000,00 1500 

подушки   20 1400,00 700 

одіяло   20 2200,00 1100 

покривало   20 2600,00 1300 

постільний комплект   20 4400,00 2200 

чашки   21 420,00 210 

тарілки глубокі   20 580,00 290 

тарілкі мілкі   20 660,00 330 

віса маленькі   1 280,00 140 

утюг 111360485 1 500,00 250 

відро пласт з кришкой 111360486 2 154,00 77 

миска пластмасова 111360487 1 25,00 12,5 

плити єврозабора   306 33660,00 16830 

столби   108 12960,00 6480 

металеве огородження 

(секції) 
  28 2800,00 1400 

металеве огородження 

(столби) 
  26 1040,00 520 

бензотример грюнхел 3,5 

квт 
111360488 1 3200,00 1600 

пилесос 111360404 1 1200,00 600 

плафони   8 2000,00 1000 

тумбочка під телевізор 111360490 1 900,00 450 

стіл журнальний 111360491 1 1200,00 600 

ваза напольна 111360492 1 700,00 350 

тюль з ламбрикеном   16 5600,00 2800 

клавіатура,мишка,колонки 111360493 1 180,00 90 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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Додаток 2 

до рішення сесії міської ради 

           № 

 

Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Привільненській сільській раді станом на 01 січня 2021 року) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурн

ий) номер 

Кількіс

ть  

Сума  Знос всього 

Рахунок  1514    

вугілля (т) 
  

 

3540кг 

 

21238,00 
  

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

 Про внесення змін до рішення сесії  

міської ради від 30 квітня 2021 року №447  

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтями  25, 26, 60, прикінцевими та 

перехідними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити додаток 1 рішення сесії  міської ради від 30 квітня 2021 

року №447 майном, згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Доповнити додаток 2 рішення сесії  міської ради від 30 квітня 2021 

року №447 майном, згідно додатку 2 до даного рішення. 

3. Викласти назву додатку 1 рішення сесії  міської ради від 30 квітня 2021 

року №447 у наступній редакції: 

«Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Стрілківській сільській раді станом на 01 січня 2021 року)» 

 4. Викласти назву додатку 2 рішення сесії  міської ради від 30 квітня 

2021 року №447 у наступній редакції: 

«Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Рівненській сільській раді станом на 01 січня 2021 року)» 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 1  

до рішення сесії міської ради 

           № 

         

 

Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Стрілківській сільській раді станом на 01 січня 2021 року) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурни

й) номер 

Кількіст

ь  

Сума  Знос 

всього 

Рахунок 1013  ДС         

Будівля дитячого садочку, 

загальною площею 1043,7 кв.м., 

адреса: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Стрілкове, 

вул. Центральна (Леніна), б. 105 и 

101310008 1 
526563,0

0 

410978,0

0 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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Додаток 2  

до рішення сесії міської ради 

           № 

 

 

Перелік майна, що передається на баланс Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради  

(по Рівненській сільській раді станом на 01 січня 2021 року) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос всього 

Рахунок 1013  ДС         

Приміщення дитячого 

садка 
10131023-24 2 690540,00 469202,00 

Рахунок   1514         

Вугілля марки АМ (13-25) 

(т) 
  6,766 42648,29   

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

 Про передачу майна 

(заклади освіти) 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів освіти, 

керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, статтями  25, 26, 60, 

прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради в 

оперативне управління Централізованій бухгалтерії по 

обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради майно: 

1.1. Будівля початкової школи, розташованою за адресою: Херсонська 

область, Генічеський район, с. Атамань, вул. Свободи, 41/3; 

1.2. Будівля дитячого садка "Сонечко, розташованою за адресою: 

Херсонська область, Генічеський район,   с.Павлівка Центральна 150; 

1.3. Будівля дитячого садка "Ягідка", розташованою за адресою: 

Херсонська область, Генічеський район, с. Стокопані, вул.Першотравнева,1; 

1.4. Будівля школи, розташована за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, с.Догмарівка, вул. Центральна, 28; 

1.5. Будівля дитячого садочку, розташована за адресою: Херсонська 

область, Генічеський район, с. Догмарівка вул. Центральна, 30; 

1.6. Будівля дитячого садочку, розташованою за адресою: Херсонська 

область, Генічеський район, смт. Рикове вул. Державного прапору, 95. 

2. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради на 

баланс Централізованій бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти 

Генічеської міської ради майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, додатках 

1-4 до даного рішення.  

3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатках 1-4 до даного рішення у 

складі: 

Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 
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2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника – начальник 

відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

7)Бондарева Ганна Дмитрівна – начальник відділу освіти Генічеської 

міської ради; 

8)Чернікова Наталя Олександрівна – директор Централізованої бухгалтерії 

по обслуговуванню закладів освіти Генічеської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу майна 

(адміністративні будівлі) 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, 

статтями  25, 26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати на баланс Виконавчому комітету Генічеської міської 

ради майно:  

- будівлю, адмінбудівлю, розташовану за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, 18а; 

- будівлю сільської ради, розташовану за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Павлівка Центральна, 118б; 

- будівлю сільської ради, розташовану за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Павлівка Центральна, 113; 

- адмінбудівлю, розташовану за адресою: Херсонська область, Генічеський 

район, с. Стокопані, вул. Центральна, 41; 

- будівлю селищної ради, розташовану за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, смт. Рикове, вул. Центральна, 28;  

2. Передати на баланс Виконавчому комітету Генічеської міської 

ради майно, зазначене у додатках 1-4 до даного рішення 

3. Створити комісію, якій доручити оформити передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення, додатках 1-4 до даного рішення у 

складі: 

4. Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 
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4) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління – 

начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс  

Виконавчого комітету Генічеської міської ради 

(по Чонгарській сільській раді) 

 

 
№ 

з/п 

Інвентарний 

номер 

Найменування 

та коротка 

характеристика 

об’єкта 

кількість ціна сума Первісна 

вартість 

Сума 

зносу  

Балансова 

вартість 

1 101300001 Адмінбудова 1 123087,00 123087,00 123087,00 123087,00 0,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 

 

Додаток 2 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс  

Виконавчого комітету Генічеської міської ради 

(по Павлівській сільській раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос 

всього 

Рахунок 1013         

                                             

Виконавчий комітет 

  
  

  0,00 

Будівля сільської ради 10300027 1 84451,00 84451,00 

Будівля сільської ради 10300001 1 18 266,00 18 266,00 

Туалет сільської ради 10300028 1 5 355,00 5 355,00 

Автомобіль ВАЗ 2107 ВТ 

4494 АЕ 

10500001 
1 

24 783,00 24 783,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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Додаток 3 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс  

Виконавчого комітету Генічеської міської ради 

(по Стокопанській сільській раді) 

 
Найменування  

об’єкта 

Інвентарний 

(номенклатурний

) номер 

Кількіст

ь  

Сума  сума 

амортизаці

ї 

остаточ.сум

а  

Будівля  сільської ради 10130001 1 16 

000,0

0 

16 000,00 0,00 

Автомобіль ВАЗ - 2107 10150008 

1 

29 

500,0

0 

18 127,00 

2 325,00 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс  

Виконавчого комітету Генічеської міської ради 

(по Риковській селищній раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос 

всього 

Рахунок 1013  А/У         

Будівля селищної ради, адреса: 

Херсонська область, Генічеський 

район, смт. Рикове, вул. 

Центральна, б. 28 

10310022 

1 22156,00 22156,00 

Сарай (котельна) 10310023 1 1930,00 1930,00 

Гараж 10310024 1 6101,00 6101,00 

Туалет   1 3348,00 3348,00 

Автомашина ВАЗ-2107 10510002 1 30468,00 11911,50 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу автомобіля 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтями 25, 26, 59, прикінцевими та 

перехідними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати автомобіль марки «TOYOTA» модель «LANDCRUISER 

РRADO 150», 2019 року випуску, номер кузова JTEBX3FJ00K32272, номерний 

знак ВТ1092СВ, інветарний номер 101500002,  первинна вартість - 1405000,00 

грн., сума нарахованого зносу - 70250,04 грн., залишкова вартість – 1334749,96 

грн. на баланс комунальному некомерційному підприємству Генічеська 

центральна лікарня Генічеської міської ради. 

2. Створити комісію з передачі майна, зазначеного у пункті 1 до даного 

рішення у складі: 

Голова комісії: 

1)Юнусов Дмитро Анісович – заступник міського голови з питань розвитку 

села та аграрно-промислового комплексу; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4)Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління-

начальник відділу житлово-комунального господарства,   цивільного захисту; 

та мобілізаційної роботи; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Фетієв Ельдар Ленурович – директор комунального некомерційного 

підприємства Генічеська центральна лікарня Генічеської міської ради. 

4.Комісії оформити приймання-передавання майна, зазначеного у додатку 

до даного рішення відповідним актом.   

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління майном. 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу майна 

(аварійно-рятувальна служба) 

 

З метою подальшого належного функціонування Комунальної 

спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби Генічеської міської 

ради, керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями  25, 

26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради 

господарське відання у господарське відання та на баланс Комунальній 

спеціалізованій аварійно-рятувальній водолазній службі Генічеської 

міської ради майно, зазначене у додатку до даного рішення. 

2. Створити комісію, якій доручити оформити передачу майна, 

зазначеного у додатку до даного рішення у складі: 

3. Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4)Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління -

начальник відділу житлово-комунального господарства,  цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

7) Пікуль Вадим Валерійович - начальник Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальній водолазної служби Генічеської міської ради; 

8) Слива Інна Леонідівна – бухгалтер Комунальній спеціалізованій 

аварійно-рятувальній водолазній службі Генічеської міської ради. 
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4.Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у додатку до даного 

рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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        Додаток  

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається у господарське відання та на баланс 

Комунальній спеціалізованій аварійно-рятувальній водолазній службі 

Генічеської міської ради 

(по Риковській селищній раді) 

 
Найменування  

об’єкта 

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  Знос всього 

Рахунок 1014     

МПО 
        

Бензопилка Grunhel 10480026 1 6100,00 1830,00 

вогнегасник 10480027 1 6300,00 1890,00 

Насос пожежний 10480028 1 11300,00 3390,00 

Котел опалювальний 10480030 1 20000,00 4000,00 

Душова кабінка 10480033 1 6300,00 1890,00 

Рахунок  1113 МПО         

Дробина   1 3440,00 1720,00 

Бензогенератор   1 5500,00 2750,00 

Углошліф 

машин(болгар) 
  1 3329,00 1664,50 

Чайник нержав   1 688,00 344,00 

Шланг рукав м.   50 3500,00 1750,00 

Рушника   3 300,00 150,00 

Металева конструкц 

даху 
  1 4800,00 2400,00 

Тюльпан коломбо 

раковина 
  1 1036,00 518,00 

Комплект Астра 

унітаз 
  1 1580,00 790,00 

Водомір   1 451,00 225,50 

Вогнегасник   1 592,00 296,00 

Рукав пожежний   3 3600,00 1800,00 

Набор мечик і 

плашка 
  1 530,00 265,00 

Казан алюмінієвий   2 1300,00 650,00 

Диск SSP   1 1600,00 800,00 

Колонки   1 1400,00 700,00 

Кабель USB подовж   1 100,00 50,00 

Рукав пожежний   2 1920,00 960,00 

Мікрохвильова піч 

«Liberton» 
  1 2750,00 1375,00 

Респіратор   5 7100,00 3550,00 
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Насос циркул 

«оптима ор» 
  1 1950,00 975,00 

Лопата штикова   2 162,00 81,00 

Держак д/ лопати   2 70,00 35,00 

WiFi роутер TP-Link   1 496,00 248,00 

Компресор Forte 

VFL 2.2 
  1 5900,00 2950,00 

Шланг для підкачки   1 260,00 130,00 

Пістолет для 

підкачки 
  1 350,00 175,00 

Молоток 800гр   1 160,00 80,00 

Донкрат   1 900,00 450,00 

Краскопульт   1 520,00 260,00 

Набір 

інструментів(72од) 
  1 2109,00 1054,50 

Меблі кабінету 

голови 
  1 2898,00 1449,00 

Рахунок    1114  

МПО 
        

Костюм 

камуфляжний 
  5 4300,00 2150,00 

Ремінь   5 1075,00 537,50 

Кепка   5 540,00 270,00 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу майна  

(заклади соціально-культурної сфери) 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, 

статтями  25, 26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оперативне управління Центру по обслуговуванню 

закладів культури Генічеської міської ради майно: 

 1.1. нежитлова будівля, розташована  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Атамань, вул. Свободи, 39; 

 1.2. нежитлова будівля, розташована  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна,19а; 

 1.3. нежитлова будівля, розташована  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Миколаївка, вул. Приморська,13а; 

1.4. будинок культури, розташований  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Павлівка, вул. Центральна 118в;  

1.5. будинок культури, розташований  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Стокопані, вул. Центральна 29;   

1.6. будівля бібліотеки, розташована  за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, смт Рикове, вулиця Центральна, будинок 15; 

 2. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради на 

баланс Центру по обслуговуванню закладів культури Генічеської міської ради 

майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, додатках 1-5 до даного рішення. 

3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатках 1-5 до даного рішення у 

складі:  

Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 
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3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4)Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління -

начальник відділу житлово-комунального господарства,   цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

7)Зюмкін Олександр Анатолійович – начальник Відділу культури та спорту 

Генічеської міської ради; 

8)Бєлєхова Ірина Дмитрівна – директор Центру по обслуговуванню 

закладів культури Генічеської міської 

ради. 

4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у пункті 1 даного 

рішення, додатках 1-5 до даного рішення.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань управління комунальним майном. 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про передачу майна  

(заклади медичного призначення) 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, 

статтями  25, 26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1.Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради в 

оперативне управління КНП «Генічеський ЦПМСД» майно: фельдшерсько-

акушерський пункт, адреса: Херсонська область, Генічеський район, с. 

Стокопані, вул. Паркова, 2; 

2. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради на 

баланс комунальному некомерційному підприємству Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Генічеської міської ради майно, зазначене у 

пункті 1 даного рішення та додатку до даного рішення. 

         3.Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатку до даного рішення у складі: 

Голова комісії: 

Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4)Симоненко Руслан Михайлович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

Управління житлово-комунального господарства Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 
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     7)Максименко Дмитро Миколайович – в.о. директора КНП «Генічеський 

ЦПМСД»; 

8)Просандєєва Тетяна Леонідівна - головний бухгалтер КНП «Генічеський 

ЦПМСД»; 

4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у пункті 1 даного 

рішення, додатках 1-3 до даного рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення сесії міської ради 

 

Перелік майна, що передається на баланс КНП «Генічеський ЦПМСД»   

(по Стокопанській сільській раді) 

 
Найменування  об’єкта Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  Сума  сума 

амортизації 

остаточ.сума  

Будівля фельдшерсько-

акушерського пункту 

10130019 1 213 

853,00 

118 160,00 95 693,00 

 

 

Секретар ради                                                                             Олена ПІКУЛЬ  
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу майна  

(нежитлові приміщення, будівлі) 

 

З метою подальшого належного функціонування закладів соціально-

культурної сфери, керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, 

статтями  25, 26, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в господарське відання комунальному підприємству 

«Міське житлове будівництво» Генічеської міської ради майно: 

1.1. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, селище Залізничне,  вул. Залізнична,1; 

1.2. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Миколаївка, пл. Джимбулук;  

1.3. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Чонгар, вул. Миру,11; 

1.4. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область, 

Генічеський район, с. Стокопані, вул. Центральна, 53; 

1.5. Адміністративна будівля, розташована за адресою: Херсонська 

область, Генічеський район, с. Стокопані, вул. Центральна, 69; 

1.6. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове пр. Заводський,  8; 

1.7. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове вул. Молодіжна, 1; 

1.8. Гуртожиток, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район,  смт.Рикове вул. Заводська, 17а; 

1.9. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове вул. Вокзальна, 11; 

1.10. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове вул. Заводська, 36; 

1.11. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове вул. Вокзальна, 9; 

1.12. Житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область 

Генічеський район, смт.Рикове вул. Вокзальна, 1; 

2. Передати з балансу виконавчого комітету Генічеської міської ради у 

господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Міське 
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житлове будівництво» Генічеської міської ради майно, зазначене у пункті 1 

даного рішення, додатках 1-5 до даного рішення. 

     3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом-передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 до даного рішення, додатку до даного рішення у складі: 

Голова комісії: 

1) Васильчук Вадим Володимирович – заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства; 

Заступник голови комісії: 

2)Рижик Елла Миколаївна – начальник Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради;  

Члени комісії: 

3)Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер; 

4) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління- 

начальник відділу житлово-комунального господарства,  цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи  Управління житлово-комунального господарства 

Генічеської міської ради; 

5)Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

      6)Бубнов Сергій Миколайович – начальник комунального підприємства  

«Міське житлове будівництво» Генічеської міської ради; 

      7)Макухіна Валентина Миколаївна – головний бухгалтер комунального 

 підприємства «Міське житлове будівництво» Генічеської міської ради; 

8) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради. 

4. Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради провести 

роботу зі зняття з власного балансу майна, зазначеного у пункті 1 даного 

рішення, додатках 1-5 до даного рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань управління комунальним майном. 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін та доповнень до  

рішення сесії міської ради від  

27  травня 2021 року № 530 

  У зв’язку із кадровими змінами у КНП Центру первинної медико-

санітарної допомоги Генічеської міської ради, керуючись статтями 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до пункту 3. рішення сесії міської ради від 27 травня 

2021 року №530  та викласти у наступній редакції: 

      « 3. Створити комісію, якій доручити оформити прийом- передачу майна, 

зазначеного у пункті 1 даного рішення та додатках 1,2 до даного рішення у 

складі: 

          Голова комісії: 

1) Юнусов Дмитро Анісович – заступник міського голови з питань 

розвитку села та аграрно-промислового комплексу; 

Заступник голови комісії: 

2) Рижик Елла Миколаївна- начальник Управління житлово- комунального 

господарства Генічеської міської ради; 

Члени комісії: 

3) Павлюк Олена Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-господарського забезпечення, головний 

бухгалтер; 

4) Симоненко Руслан Михайлович – заступник начальника управління-

начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи Управління житлово-комунального 

господарства Генічеської міської ради; 

5) Дурненко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Генічеської міської ради; 

6) Осташевський Іван Анатолійович – депутат міської ради; 

7) Максименко Дмитро Миколайович- тимчасово виконуючий обов’язки 

директора КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги 

Генічеської міської ради ; 

8) Просандєєва Тетяна Леонідівна - головний бухгалтер КНП Центру 

первинної медико-санітарної допомоги Генічеської міської ради ». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління комунальним майном. 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про упорядкування  

чинних договорів оренди  

комунального майна 

 

 

З метою упорядкування чинних договорів оренди комунального майна 

припинених сільських, селищних рад та їх виконкомів, відповідно до рішень 

від 16 грудня 2020 року № 48 «Про початок реорганізації Новоолексіївської 

селищної ради шляхом приєднання до Генічеської міської ради», рішення 

Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 47 «Про початок 

реорганізації Партизанської селищної ради шляхом приєднання до 

Генічеської міської ради», рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 

2020 року № 54 «Про початок реорганізації Стрілківської сільської ради 

шляхом приєднання до Генічеської міської ради», рішення Генічеської 

міської ради від 16 грудня 2020 року № 40 «Про початок реорганізації 

Плавської сільської ради шляхом приєднання до Генічеської міської ради», 

рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 46 «Про початок 

реорганізації Новогригорівської сільської ради шляхом приєднання до 

Генічеської міської ради», рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 

2020 року № 43 «Про початок реорганізації Озерянської сільської ради 

шляхом приєднання до Генічеської міської ради», рішення Генічеської 

міської ради від 16 грудня 2020 року № 58 «Про початок реорганізації 

Привільненської сільської ради шляхом приєднання до Генічеської міської 

ради», рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 41 ««Про 

початок реорганізації Петрівської сільської ради шляхом приєднання до 

Генічеської міської ради», рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 

2020 року № 50 «Про початок реорганізації Чонгарської сільської ради 

шляхом приєднання до Генічеської міської ради», рішення Генічеської 

міської ради від 16 грудня 2020 року № 55 «Про початок реорганізації 

Стокопанівської ради шляхом приєднання до Генічеської міської ради», 

рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 42 «Про початок 

реорганізації Павлівської сільської ради шляхом приєднання до Генічеської 

міської ради», рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 56 

«Про початок реорганізації Сокологірненської сільської ради шляхом 

приєднання до Генічеської міської ради», рішення Генічеської міської ради 

від 16 грудня 2020 року № 44 «Про початок реорганізації Новоіванівської 



150 

 

сільської ради шляхом приєднання до Генічеської міської ради», рішення 

Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 57 «Про початок 

реорганізації Рівненської сільської ради шляхом приєднання до Генічеської 

міської ради», правонаступником яких є Генічеська міська рада, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань управління комунальним майном, 

керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 1. Доручити комунальним підприємствам, установам, закладам 

Генічеської міської ради укласти додаткові угоди до чинних договорів оренди 

комунального майна, укладених припиненими радами та їх виконкомів, в 

частині зміни орендодавця, рахунку сплати орендної плати, реквізитів сторін. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін в 

рішення сесії Генічеської міської ради 

№ 406 від 09.04.2021 року 

«Про зміну засновника, назви  

Комунальної установи з капітального будівництва 

об'єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Генічеської міської ради (ЄДРПОУ 36290993),  

та затвердження статуту в новій редакції» 

 

  У зв’язку з надходженням листа Комунальної установи з капітального 

будівництва об'єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Генічеської міської ради (ЄДРПОУ 36290993) № 5-3/33 від 16.06.2021 року, 

щодо виявлення технічної помилки в п. 4, 5 рішення сесії Генічеської міської 

ради № 406 від 09.04.2021 року, керуючись статтями 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти п. 4 та п. 5 рішення у наступній редакції: 

«4. Продовжити трудові відносини з Мірошниченком Віктором 

Григоровичем на посаді начальника Комунальної установи з капітального 

будівництва об'єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Генічеської міської ради на строк (термін) визначений чинним контрактом 

(договором), згідно чинного законодавства.» 

«5. Доручити начальнику Комунальної установи з капітального 

будівництва об'єктів соціально-культурного і комунального призначення 

Генічеської міської ради здійснити заходи щодо внесення змін та проведення 

державної реєстрації статуту у новій редакції у відповідності до 

законодавства.» 

2. В іншій частині рішення Генічеської міської ради від 09.04.2021 року 

№ 406 залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань управління майном. 

 

 

 

Міський голова           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про погодження зміни назви  

Дочірнього підприємства «Комунальник»  

Комунального підприємства  

Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс»  

Генічеської міської ради 

та статуту в новій редакції 

 

Враховуючи рішення Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року 

№54 «Про початок реорганізації Стрілківської сільської ради шляхом  

приєднання до Генічеської міської ради», та рішення Генічеської міської ради 

від 10 березня 2021 року № 338 «Про зміну засновника, назви Комунальне 

підприємство Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс» (ЄДРПОУ 

30671239) та затвердження статуту в новій редакції», лист директора 

Дочірнього підприємства «Комунальник» Комунального підприємства Мале 

госпрозрахункове підприємство «Шанс» № 71 від 11.05.2021 року, з метою 

зміни назви Дочірнього підприємства «Комунальник» Комунального 

підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс», керуючись, 

частиною 5 статті 57 Господарського кодексу України, статтями 26, 59  Закону  

України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити зміну назви Дочірнє підприємство «Комунальник» 

Комунального підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс» 

Стрілківської сільської ради на Дочірнє підприємство «Комунальник» 

Комунального підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс» 

Генічеської міської ради. 

2. Погодити статут Дочірнього підприємства «Комунальник» 

Комунального підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс» 

Генічеської міської ради  у новій  редакції (додаток 1). 

3. Директору Дочірнього підприємства «Комунальник» 

Комунального підприємства Мале госпрозрахункове підприємство «Шанс» 

Генічеської міської ради здійснити заходи щодо внесення змін та проведення 

державної реєстрації статуту у новій редакції у відповідності до 

законодавства. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  

депутатську  комісію з гуманітарних  питань. 

Міський голова                                                          Олександр ТУЛУПОВ                                                 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на розробку  

проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність, шляхом 

викупу, земельної ділянки 
 

Розглянувши заяву ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕМЛЯЦТВО 

КРИМСЬКИХ ТАТАР ДЖЕНІШКЕ», керуючись Конституцією України, 

статтями 12, 20, 39, 40, 116, 128 та 134 Земельного кодексу України та статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Дати дозвіл ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕМЛЯЦТВО 

КРИМСЬКИХ ТАТАР ДЖЕНІШКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

39571764) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

шляхом викупу земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: 

селище міського типу Рикове, вулиця Миру, 11, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕМЛЯЦТВО КРИМСЬКИХ ТАТАР 

ДЖЕНІШКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39571764) замовити 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність шляхом викупу 

вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним законодавством. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

Міський голова                                                        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 

 

Розглянувши заяви акціонерного товариства «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 

керуючись статтями  12, 20, 79-1, 93, 116, 122, 123, 124, 134 Земельного 

кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

курортного, рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,1200 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час будівництва 

КЛ-10кВ від оп. №28 ПЛ-10 кВ Л-691 ПС-35/10 кВ «Щасливцеве», 

розташованої за адресою: село Щасливцеве, із земель загального користування 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

2. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0570 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час будівництва 

ПЛ-0,4кВ від ЩТП-250/10/0,4 на проект оп. №2 ПЛ-10кВ Л-692, розташованої 

за адресою: село Щасливцеве, із земель загального користування комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 
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3. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0468 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4кВ від КТП-763 (інв. 008625), розташованої за адресою: село 

Щасливцеве, із земель загального користування комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

4. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0004 га в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, для 

будівництва та розміщення опори №1 ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 

«Щасливцеве», розташованої за адресою: село Щасливцеве, вулиця Басейна, 

із земель загального користування комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади 

(КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

5. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,1074 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-733 (інв. 008624), розташованої за адресою: село 

Стрілкове, із земель загального користування комунальної власності житлової 

та громадської забудови на території Генічеської міської територіальної 

громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

6. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0390 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, для реконструкції 

ПЛІ-0,4 кВ від РП-0,4кВ ЩТП-10/0,4кВ №715 (інв. 027832), розташованої за 

адресою: село Щасливцеве, із земель загального користування комунальної 
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власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

7. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,1320 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-717 (інв. 027820), розташованої за адресою: село 

Стрілкове, із земель загального користування комунальної власності житлової 

та громадської забудови на території Генічеської міської територіальної 

громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

8. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,3150 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час будівництва 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-814, розташованої за адресою: село Щасливцеве, із земель 

загального користування комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 

18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

9. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0004 га в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, на час 

реконструкції  ПЛ-10 кВ  Ф-721 ПС «Стрілкове» (інв. 008678), розташованої 

за адресою: село Стрілкове, із земель загального користування комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

10. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0816 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-805 (інв. 024898), розташованої за адресою: село 

Генічеська Гірка, із земель загального користування комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

11. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0216 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час будівництва 

ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-10/0,4 кВ, на оп.№10 ПЛ-10кВ відпайка на ТП-943 Л-721 

ПС-35/10 кВ «Стрілкове», розташованої за адресою: село Стрілкове, із земель 

загального користування комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 

18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

12. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0702 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-848 (інв. 008630), розташованої за адресою: село 

Генічеська Гірка, із земель загального користування комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

13. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0150 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, для реконструкції ПЛ-

0,4 кВ від МТП-881 (інв. 027830), розташованої за адресою: село Стрілкове, із 

земель загального користування комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади 

(КВЦПЗ 18.18.00). 
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Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

14. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

-  орієнтовною площею 0,0016 га в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років, для будівництва та розміщення двох опор ПЛ-10 кВ (для розвантаження 

КТП-846), розташованої за адресою: в межах села Азовське, вулиця Гагаріна, 

із земель загального користування комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади 

(КВЦПЗ 18.18.00). 

-  орієнтовною площею 0,0016 га в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років, для будівництва та розміщення двох опор ПЛ-10 кВ (для розвантаження 

КТП-846), розташованої за адресою: за межами села Азовське, вулиця 

Гагаріна, із земель загального користування комунальної власності житлової 

та громадської забудови на території Генічеської міської територіальної 

громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначених земельних ділянок у відповідності 

з чинним законодавством. 

15. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

-  орієнтовною площею 0,0930 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, 

для будівництва КЛ-10 кВ від оп. №158 ПЛ-10 кВ Л-694 ПС-35/10 кВ 

«Щасливцеве», розташованої за адресою: село Щасливцеве, із земель 

загального користування комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 

18.18.00). 

-  орієнтовною площею 0,0012 га в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років, для реконструкції ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС 35кВ ПС «Щасливцеве» (інв. 

008672), розташованої за адресою: село Щасливцеве, із земель загального 

користування комунальної власності житлової та громадської забудови на 

території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначених земельних ділянок у відповідності 

з чинним законодавством. 

16. Надати дозвіл акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              
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площею 0,0240 га в оренду строком на 6 (шість) місяців, на час реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-764 (інв. 027819), розташованої за адресою: село 

Генічеська Гірка, із земель загального користування комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у відповідності 

з чинним законодавством. 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на  розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 20, 39, 40, 81, 118, 

121, 122 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

курортного, рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Дати дозвіл громадянину України Котову Владиславу 

Володимировичу (ідентифікаційний номер 2356312213) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Стрілкове, (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Котову Владиславу Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 2356312213) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

2. Дати дозвіл громадянці України Котовій Тетяні Анатоліївні 

(ідентифікаційний номер 2462807601) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Стрілкове, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Котовій Тетяні Анатоліївні (ідентифікаційний 

номер 2462807601) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
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у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

3. Дати дозвіл громадянину України Шаху Сергію Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2737716159) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Стрілкове, вулиця Східна, , із земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Шаху Сергію Миколайовичу (ідентифікаційний 

номер 2737716159) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

4. Дати дозвіл громадянину України Костирі Олександру Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 2979915416) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Соборна, 33, із земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Костирі Олександру Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 2979915416) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

5. Дати дозвіл громадянину України Костирі Олександру Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 2979915416) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця Ромашкова, 33, із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Костирі Олександру Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 2979915416) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

6. Дати дозвіл громадянці України Зоріній Лілії Леонідівні 

(ідентифікаційний номер 2025503102) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0900 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця Благодатна, 5, із земель 
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комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Зоріній Лілії Леонідівні (ідентифікаційний номер 

2025503102) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

7. Дати дозвіл громадянину України Моторигіну Валерію Андрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3518200917) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця Ромашкова, 35, із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Моторигіну Валерію Андрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3518200917) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

8. Дати дозвіл громадянину України Кузьмичу Анатолію Михайловичу 

(ідентифікаційний номер 3279816536) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця Баркасна,    , із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянину України Кузьмичу Анатолію Михайловичу 

(ідентифікаційний номер 3279816536) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

9. Дати дозвіл громадянину України Луценку Роману Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3503804695) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця Ромашкова, 15, із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Луценку Роману Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3503804695) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

10. Дати дозвіл громадянці України Кошель Тетяні Георгіївні 

(ідентифікаційний номер 1986218368) на розробку проєкту землеустрою щодо 
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відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0850 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Кошель Тетяні Георгіївні (ідентифікаційний номер 

1986218368) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

11. Дати дозвіл громадянці України Гута Тетяні Дмитрівні 

(ідентифікаційний номер 2396600200) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Гута Тетяні Дмитрівні (ідентифікаційний номер 

2396600200) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

12. Дати дозвіл громадянину України Тімченку Дмитру Андрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3563406417) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Тімченку Дмитру Андрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3563406417) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

13. Дати дозвіл громадянці України Лєвдіній Євгенії Євгеніївні 

(ідентифікаційний номер 3277500545) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Лєвдіній Євгенії Євгеніївні (ідентифікаційний 

номер 3277500545) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
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у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

14. Дати дозвіл громадянці України Нікітенко Інні Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 2892210001) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0993 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Нікітенко Інні Олександрівні (ідентифікаційний 

номер 2892210001) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

15. Дати дозвіл громадянці України Полягай Віті Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 2722307823) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Європейська, 25 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Полягай Віті Володимирівні (ідентифікаційний 

номер 2722307823) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

16. Дати дозвіл громадянину України Балабанцеву Роману Олеговичу 

(ідентифікаційний номер 3083015676) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Балабанцеву Роману Олеговичу 

(ідентифікаційний номер 3083015676) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

17. Дати дозвіл громадянину України Білоглазову Володимиру 

Сулімановичу (ідентифікаційний номер 3639201079) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих 
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графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Білоглазову Володимиру Сулімановичу 

(ідентифікаційний номер 3639201079) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

18. Дати дозвіл громадянці України Кравченко Юлії Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2948916646) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0900 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Кравченко Юлії Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 2948916646) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

19. Дати дозвіл громадянину України Кірієнко Олександру 

Миколайовичу (ідентифікаційний номер 3132318773) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Кірієнко Олександру Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3132318773) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

20. Дати дозвіл громадянину України Калуцському Ігорю Олексійовичу 

(ідентифікаційний номер 3631405312) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Калуцському Ігорю Олексійовичу 

(ідентифікаційний номер 3631405312) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

21. Дати дозвіл громадянину України Олексієнко Сергію Дмитрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3524806835) на розробку проєкту землеустрою щодо 
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відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0900 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Олексієнко Сергію Дмитрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3524806835) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

22. Дати дозвіл громадянці України Кірієнко Ользі Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 3328714545) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Кірієнко Ользі Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 3328714545) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

23. Дати дозвіл громадянці України Барановій Олені Анатоліївні 

(ідентифікаційний номер 2870606427) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Промислова, 3 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Барановій Олені Анатоліївні (ідентифікаційний 

номер 2870606427) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

24. Дати дозвіл громадянці України Смоляр Тетяні Іванівні 

(ідентифікаційний номер 2700710060) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Княжа, 32 (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Смоляр Тетяні Іванівні (ідентифікаційний номер 

2700710060) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 
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власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

25. Дати дозвіл громадянину України Смоляру Олександру 

Геннадійовичу (ідентифікаційний номер 2693603153) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Княжа, 32 

(згідно наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Громадянину України Смоляру Олександру Геннадійовичу 

(ідентифікаційний номер 2693603153) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

26. Дати дозвіл громадянці України Мамутовій Аллі Петрівні 

(ідентифікаційний номер 3418613740) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Шасливцеве (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Мамутовій Аллі Петрівні (ідентифікаційний номер 

3418613740) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

27. Дати дозвіл громадянці України Кравець Ларисі Петрівні 

(ідентифікаційний номер 2009038680) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Європейська, 25 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Кравець Ларисі Петрівні (ідентифікаційний номер 

2009038680) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

28. Дати дозвіл громадянці України Чугуновій Лілії Ігорівні 

(ідентифікаційний номер 3291007404) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 
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розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Європейська, 25 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Чугуновій Лілії Ігорівні (ідентифікаційний номер 

3291007404) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

29. Дати дозвіл громадянину України Чугунову Віталію Євгенійовичу 

(ідентифікаційний номер 3355810073) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Європейська, 25 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Чугунову Віталію Євгенійовичу 

(ідентифікаційний номер 3355810073) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

30. Дати дозвіл громадянину України Роєнко Ігорю Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3135014712) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Європейська, 38 (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Роєнко Ігорю Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3135014712) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

31. Дати дозвіл громадянину України Божко Миколі Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2435516373) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,2000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Стрілкове, вулиця Козакова, 9 (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Божко Миколі Миколайовичу (ідентифікаційний 

номер 2435516373) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 
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32. Дати дозвіл громадянці України Михальченко Зінаіді Вікторівні 

(ідентифікаційний номер 2203910807) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0600 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: місто Генічеськ, вулиця 40 років Перемоги, е (згідно 

наданих графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Михальченко Зінаіді Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 2203910807) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

33. Дати дозвіл громадянину України Ковальчуку Владиславу 

Володимировичу (ідентифікаційний номер 3422009679) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0982 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Генічеська Гірка (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Ковальчуку Владиславу Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3422009679) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

34.Дати дозвіл громадянину України Добрянському Миколі 

Миколайовичу (ідентифікаційний номер 3408202212) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Добрянському Миколі Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3408202212) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

35. Дати дозвіл громадянину України Добрянському Олексію 

Валерійовичу (ідентифікаційний номер 2971812432) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих 

графічних матеріалів), із земель комунальної власності рекреаційного 

призначення на території Генічеської міської територіальної громади. 
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Громадянину України Добрянському Олексію Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 2971812432) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

36. Дати дозвіл громадянину України Неволіну Євгену Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3039311198) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Генічеська Гірка, (згідно наданих графічних 

матеріалів), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Неволіну Євгену Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3039311198) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

37.Дати дозвіл громадянці України Дейнеко Олександрі Григорівні 

(ідентифікаційний номер 2129904547) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1300 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована за адресою: село Стрілкове, вулиця 50 років Перемоги, 94-А, із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянці України Дейнеко Олександрі Григорівні (ідентифікаційний 

номер 2129904547) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

38. Дати дозвіл громадянину України Сіденко Денису Андрійовичу 

(ідентифікаційний номер 3272410259) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянину України Сіденко Денису Андрійовичу (ідентифікаційний 

номер 3272410259) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

39. Дати дозвіл громадянці України Годес Світлані Сергіївні 

(ідентифікаційний номер 2767717362) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
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0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянці України Годес Світлані Сергіївні (ідентифікаційний номер 

2767717362) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

40. Дати дозвіл громадянину України Озерову Сергію Івановичу 

(ідентифікаційний номер 2102409491) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянину України Озерову Сергію Івановичу (ідентифікаційний 

номер 2102409491) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

41. Дати дозвіл громадянину України Гембаровському Олегу 

Валерійовичу (ідентифікаційний номер 3112202614) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в 

графічних матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до 

клопотання із земель комунальної власності рекреаційного призначення на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Гембаровському Олегу Валерійовичу 

(ідентифікаційний номер 3112202614) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

42. Дати дозвіл громадянці України Літовченко Наталі Станіславівні 

(ідентифікаційний номер 2535423180) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 
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комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянці України Літовченко Наталі Станіславівні (ідентифікаційний 

номер 2535423180) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

43. Дати дозвіл громадянину України Петрикову Андрію 

Володимировичу (ідентифікаційний номер 3189520035) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в 

графічних матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до 

клопотання із земель комунальної власності рекреаційного призначення на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Петрикову Андрію Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3189520035) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

44. Дати дозвіл громадянці України Остапчук Валентині Яківні 

(ідентифікаційний номер 1237502983) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянці України Остапчук Валентині Яківні (ідентифікаційний 

номер 1237502983) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

45. Дати дозвіл громадянці України Сіденко Наталі Валеріївні 

(ідентифікаційний номер 2588403443) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянці України Сіденко Наталі Валеріївні (ідентифікаційний номер 

2588403443) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 
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власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

46. Дати дозвіл громадянці України Жмиря Тетяні Михайлівні 

(ідентифікаційний номер 1814909548) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), яка 

розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в графічних 

матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до клопотання із земель 

комунальної власності рекреаційного призначення на території Генічеської 

міської територіальної громади. 

Громадянці України Жмиря Тетяні Михайлівні (ідентифікаційний номер 

1814909548) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

47. Дати дозвіл громадянину України Васильчуку Володимиру 

Борисовичу (ідентифікаційний номер 2153409012) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), яка розташована в межах села Стрілкове, детально позначена в 

графічних матеріалах та бажаним місце розташуванням, доданих до 

клопотання із земель комунальної власності рекреаційного призначення на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Васильчуку Володимиру Борисовичу 

(ідентифікаційний номер 2153409012) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

48. Попередити вищезазначених фізичних осіб, що на земельні ділянки 

зазначені у пунктах 1-47 цього рішення  вже надавався дозвіл іншим особам 

на розробку проєкту землеустрою щодо відводу цих ділянок безоплатно у 

власність. 

49. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

  

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки  

земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву громадян Рябоконь Т.П. (ідентифікаційний номер 

1844902449), враховуючи договір оренди землі укладений 16 грудня 2019 року 

та зареєстрований 15 січня 2020 року (номер запису про інше речове право: 

35090743), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12 травня 2021 року № НВ-6509343842021, витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14 червня 

2021 року № 261409770 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

402366165221), номер запису про право власності/довірчої власності: 6264259 

та громадянина Кобець Т.В. (ідентифікаційний номер 2367508629), 

враховуючи договір оренди землі № 6 укладений 29 липня 2019 року та 

зареєстрований 08 серпня 2019 року (номер запису про інше речове право: 

32776855), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 14 травня 2021 року № 256488297 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2150132065221), номер 

запису про право власності/довірчої власності: 41931913, керуючись 

Конституцією України, статтями 12, 79-1, 116, 127, 128, 134, 201 та пунктом 

24 розділу X «Перехідних положень» Земельного кодексу України та статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки                       

площею 0,2458 га, для викупу у власність громадянці України Рябоконь Тетяні 

Павлівні (ідентифікаційний номер 1844902449), за цільовим призначенням - 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.03.07), яка 

розташована за адресою: село Щасливцеве, вулиця Набережна, 25-ж, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:0027, із земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки встановити 

у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913
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 Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради здійснити 

замовлення робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки                       

площею 0,0300 га, для викупу у власність громадянці України Кобець Тетяні 

Вікторівні (ідентифікаційний номер 2367508629), за цільовим призначенням - 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги (КВЦПЗ 03.03.03), яка розташована за адресою:                 

місто Генічеськ, проспект Миру, 41д, кадастровий номер: 

6522110100:01:029:0010, із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки встановити 

у розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради здійснити 

замовлення робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 

 

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОЛОГ», керуючись статтями  12, 20, 79-1, 93, 116, 122, 123, 124, 134 

Земельного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 30812355) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною                              

площею 0,0060 га в оренду строком на 10 (десять) років, для розміщення                                              

КТП - 230/10/0,4кВ, розташованої в межах населеного пункту села Генічеська 

Гірка, із земель загального користування промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 30812355) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду вище зазначеної земельної ділянки у 

відповідності з чинним законодавством. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування  

 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАКС-

ІНВЕСТ» ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, керуючись статтями 12, 92, 122 та 

123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКС-

ІНВЕСТ» ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 37289355) на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування орієнтовною площею 0,5000 га, яка розташована за адресою: 

село Генічеська Гірка, вулиця  Набережна, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.03.07), із земель комунальної власності житлової 

та громадської забудови на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКС-ІНВЕСТ» 

ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 37289355) замовити розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування вище 

зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним законодавством. 

2. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКС-

ІНВЕСТ» ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 37289355) на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

село Генічеська Гірка, вулиця Набережна, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.03.07), із земель комунальної власності житлової 

та громадської забудови на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКС-ІНВЕСТ» 

ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 37289355) замовити розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування вище 

зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним законодавством. 
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3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

Міський голова           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду та 

передачу земельної ділянки в оренду 

 
Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ, МЕДИКО-

БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ТЕРМАЛЬ», керуючись статтями 12, 39, 79-1, 

93, 116, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань курортного, рекреаційного 

призначення та інших категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ, МЕДИКО-БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

"ТЕРМАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 43573469) проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6800 га 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2866, в оренду строком на      10 

(десять) років, яка розташована за адресою: село Щасливцеве,                         

вулиця Набережна, 19-А, для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення (для обслуговування індивідуально визначеного 

нерухомого майна) (КВЦПЗ 07.07.01), із комунальної власності рекреаційного 

призначення на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ, МЕДИКО-БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

"ТЕРМАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 43573469) в оренду 

строком на  10 (десять) років вище зазначену земельну ділянку. 

Встановити орендну плату за землю у розмірі 6 відсотків від 

нормативної грошової оцінки. 

На виконання цього рішення доручити міському голові Тулупову О.В. 

укласти відповідний договір оренди землі. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 
 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду та 

передачу земельної ділянки в оренду 
 

Розглянувши клопотання акціонерного товариства 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», керуючись статтями 12, 39, 79-1, 93, 116, 122, 123, 

124, 134 Земельного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших 

категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0470 га кадастровий номер: 

6522185200:01:001:1201, в оренду строком на 6 (шість) місяців, яка 

розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село 

Стрілкове,  для будівництва ПЛ-0,4кВ ЩТП-10/04кВ, із земель загального 

користування комунальної власності житлової та громадської забудови на 

території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Передати акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) в оренду строком на                                  

6 (шість) місяців вище зазначену земельну ділянку. 

Встановити орендну плату за землю у розмірі 3 відсотки від нормативної 

грошової оцінки. 

На виконання цього рішення доручити міському голові Тулупову О.В. 

укласти відповідний договір оренди землі. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про  затвердження  проєкту землеустрою  

щодо  відведення  безоплатно  у власність 

земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і   споруд 

(присадибна ділянка) та передачу безоплатно 

у власність земельної ділянки 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 19, 20, 39, 40, 79-

1, 81, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про землеустрій» та статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Куріпка Ігорю Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 3061613413) земельної ділянки площею 0,0922 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2818, за адресою: село Генічеська 

Гірка, вулиця Ромашкова, 37, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), із земель комунальної власності рекреаційного призначення на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Куріпка Ігорю Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 3061613413) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Зимненко Володимиру Георгійовичу 

земельної ділянки площею 0,0922 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2794, за адресою: село Генічеська Гірка, вулиця 

Ромашкова, 33, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 
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Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Зимненко Володимиру Георгійовичу 

безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Зимненко Галині Андріївні земельної ділянки 

площею 0,0922 га, кадастровий номер: 6522186500:04:001:2803, за адресою: 

село Генічеська Гірка, вулиця Ромашкова, 31, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

рекреаційного призначення на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Зимненко Галині Андріївні безоплатно у 

власність вище зазначену земельну ділянку. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Михайловському Сергію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3183316073) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1506, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 20/38, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Михайловському Сергію 

Олександровичу (ідентифікаційний номер 3183316073) безоплатно у власність 

вище зазначену земельну ділянку. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Кондратюку Іллі Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 3724807037) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1507, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 20/42, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Кондратюку Іллі Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 3724807037) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Журавській Ользі Андріївні (ідентифікаційний 
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номер 3709309509) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1325, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 20/22, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Журавській Ользі Андріївні 

(ідентифікаційний номер 3709309509) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Бородіній Анастасії Віталіївні 

(ідентифікаційний номер 3592103204) земельної ділянки площею 0,0874 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2999, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Поштова, 9, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Бородіній Анастасії Віталіївні 

(ідентифікаційний номер 3592103204) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Онищуку Анатолію Анатолійовичу  

(ідентифікаційний номер 3557111517) земельної ділянки площею 0,0874 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2969, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Поштова, 11, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Онищуку Анатолію Анатолійовичу  

(ідентифікаційний номер 3557111517) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Івахненку Євгенію Анатолійовичу  

(ідентифікаційний номер 3012403534) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1620, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 
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земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Івахненку Євгенію Анатолійовичу  

(ідентифікаційний номер 3012403534) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Тунській Олені Василівні  (ідентифікаційний 

номер 3051008128) земельної ділянки площею 0,2500 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1615, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Тунській Олені Василівні  

(ідентифікаційний номер 3051008128) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Володенковій Галині Петрівні  

(ідентифікаційний номер 3428701746) земельної ділянки площею 0,2500 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1626, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Володенковій Галині Петрівні  

(ідентифікаційний номер 3428701746) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кириловій Світлані Василівні  

(ідентифікаційний номер 3130510227) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1622, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 
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Передати громадянці України Кириловій Світлані Василівні  

(ідентифікаційний номер 3130510227) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Осташевській Аліні Віталіївні  

(ідентифікаційний номер 3708408165) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1624, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Осташевській Аліні Віталіївні  

(ідентифікаційний номер 3708408165) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Жилюк Раїсі Андріївні  (ідентифікаційний 

номер 3121123648) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1630, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Жилюк Раїсі Андріївні  (ідентифікаційний 

номер 3121123648)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

15. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Моревій Ірині Василівні (ідентифікаційний 

номер 2730503344) земельної ділянки площею 0,2500 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1616, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Моревій Ірині Василівні 

(ідентифікаційний номер 2730503344)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

16. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Ісаєву Івану Івановичу  (ідентифікаційний 

номер 1939804612) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 



186 

 

6522185200:02:001:1621, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Ісаєву Івану Івановичу  

(ідентифікаційний номер 1939804612) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

17. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Чиж Людмилі Іванівні (ідентифікаційний номер 

2025800164) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1617, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Чиж Людмилі Іванівні (ідентифікаційний 

номер 2025800164)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

18. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Фролову Андрію Олександровичу  

(ідентифікаційний номер 3016223834) земельної ділянки площею 0,0820 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3038, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Портова, 3, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Фролову Андрію Олександровичу  

(ідентифікаційний номер 3016223834) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

19. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Чемеринському Роману Орестовичу  

(ідентифікаційний номер 2949600274) земельної ділянки площею 0,0820 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3044, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Портова, 1, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 
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Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Чемеринському Роману Орестовичу  

(ідентифікаційний номер 2949600274) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

20. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Дементьєву Леоніду Олексійовичу  

(ідентифікаційний номер 2375008192) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1627, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Дементьєву Леоніду Олексійовичу  

(ідентифікаційний номер 2375008192) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

21. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Добриці Каріні Ігорівні (ідентифікаційний 

номер 3096300285) земельної ділянки площею 0,2500 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1623, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Добриці Каріні Ігорівні (ідентифікаційний 

номер 3096300285)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

22. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Громовик Світлані Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 2304213086) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1655, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Громовик Світлані Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 2304213086)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 



188 

 

23. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Лебедєву Віктору Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 2015421836) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1652, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Лебедєву Віктору Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 2015421836)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

24. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Хрущу Миколі Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2485607699) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1647, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Хрущу Миколі Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2485607699)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

25. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Куртмеметову Рустему Нарімановичу 

(ідентифікаційний номер 3545712257) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1653, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Куртмеметову Рустему Нарімановичу 

(ідентифікаційний номер 3545712257)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

26. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Чухровій Валентині Дмитрівні 

(ідентифікаційний номер 1776710300) земельної ділянки площею 0,0975 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1662, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Чухровій Валентині Дмитрівні 

(ідентифікаційний номер 1776710300)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

27. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Аблаєву Емілю Айдеровичу 

(ідентифікаційний номер 3152311153) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1658, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Аблаєву Емілю Айдеровичу 

(ідентифікаційний номер 3152311153)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

28. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Гречко Надії Адамівні (ідентифікаційний номер 

3218210187) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1657, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Гречко Надії Адамівні (ідентифікаційний 

номер 3218210187)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

29. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Таразян Сюзанні Тігранівні (ідентифікаційний 

номер 3588901945) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1659, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 
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Передати громадянці України Таразян Сюзанні Тігранівні 

(ідентифікаційний номер 3588901945)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

30. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Гальченко Раді Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 3160005883) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1632, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Гальченко Раді Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 3160005883)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

31. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кравцовій Яні Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 3433805542) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1633, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Кравцовій Яні Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 3433805542)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

32. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Казояну Рушану Лерніковичу 

(ідентифікаційний номер 2823323158) земельної ділянки площею 0,2500 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1631, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Казояну Рушану Лерніковичу 

(ідентифікаційний номер 2823323158)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

33. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Сотнику Артему Григоровичу 



191 

 

(ідентифікаційний номер 3388711879) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1628, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Сотнику Артему Григоровичу 

(ідентифікаційний номер 3388711879)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

34. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Андросовичу Роману Романовичу 

(ідентифікаційний номер 2943819854) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1612, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Андросовичу Роману Романовичу 

(ідентифікаційний номер 2943819854)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

35. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Чижу Миколі Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 2128218059) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1618, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Чижу Миколі Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 2128218059)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

36. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Нікуліній Марині Анатоліївні 

(ідентифікаційний номер 2272117621) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1625, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 
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земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Нікуліній Марині Анатоліївні 

(ідентифікаційний номер 2272117621)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

37. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Вініченку Олександру Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3054607575) земельної ділянки площею 0,0937 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1619, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Вініченку Олександру Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3054607575)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

38. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Яркоєву Олексію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3459307632) земельної ділянки площею 0,2500 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1614, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Яркоєву Олексію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3459307632) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

39. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Громовику Павлу Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 3148300594) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1656, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 
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Передати громадянину України Громовику Павлу Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 3148300594) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

40. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Майданнику Євгенію Олеговичу 

(ідентифікаційний номер 3180911030) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1651, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Майданнику Євгенію Олеговичу 

(ідентифікаційний номер 3180911030) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

41. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Шелег Оксані Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 2835420842) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1646, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Шелег Оксані Вікторівні 

(ідентифікаційний номер 2835420842)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

42. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Хрущ Вікторії Андріївні (ідентифікаційний 

номер 3626107085) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1650, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Хрущ Вікторії Андріївні 

(ідентифікаційний номер 3626107085) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

43. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Хрущ Вікторії Миколаївні (ідентифікаційний 
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номер 3286600243) земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1649, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Хрущ Вікторії Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 3286600243) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

44. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Хрущу Євгену Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3377407591) земельної ділянки площею 0,1020 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1648, яка розташована в межах села 

Стрілкове, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Хрущу Євгену Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3377407591) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

45. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Джаноян Заріне Жоріковні (ідентифікаційний 

номер 2618820862) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1629, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянці України Джаноян Заріне Жоріковні 

(ідентифікаційний номер 2618820862)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

46. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Кушніру Андрію Олександровичу  

(ідентифікаційний номер 2920218190) земельної ділянки площею 0,0856 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3049, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Портова, 4, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 
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земель комунальної власності рекреаційного призначення на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

Передати громадянину України Кушніру Андрію Олександровичу  

(ідентифікаційний номер 2920218190) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

 47. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення громадянину 

України Романюті Роману Олександровичу (ідентифікаційний                                 

номер 2881216416) земельної ділянки площею 0,0937 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1613, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

48.  Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення громадянці 

України Кручковій Ірині Валеріївні (ідентифікаційний номер 2625207666) 

земельної ділянки площею 0,1020 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1654, яка розташована в межах села Стрілкове, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності рекреаційного призначення на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Змінити категорію вище зазначеної земельної ділянки із земель 

рекреаційного призначення на землі житлової та громадської забудови. 

49.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про  затвердження  проєкту землеустрою  

щодо  відведення  безоплатно  у власність 

земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і   споруд 

(присадибна ділянка) та передачу безоплатно 

у власність земельної ділянки 

 

 Розглянувши заяви громадян України, керуючись статтями 12, 39, 40, 79-

1, 81, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про землеустрій» та статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Безчеремному Костянтину Сергійовичу  

(ідентифікаційний номер 2297317910) земельної ділянки площею 0,1136 га, 

кадастровий номер: 6522186500:01:001:1300, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Присивашська, 17, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Безчеремному Костянтину Сергійовичу  

(ідентифікаційний номер 2297317910)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Подковиріній Олені Іванівні  (ідентифікаційний 

номер 3183616326) земельної ділянки площею 0,1630 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2906, за адресою: село Щасливцеве, вулиця Промислова, 1-

б, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 
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Передати громадянці України Подковиріній Олені Іванівні  

(ідентифікаційний номер 3183616326)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Тарсаковій Олені Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3111213989) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1491, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 50/21, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Тарсаковій Олені Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3111213989)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Тарсаковій Ірині Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3382103642) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1496, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 50/17, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Тарсаковій Ірині Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3382103642)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Тарсаковій Анні Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3199522444) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1493, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 50/19, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Тарсаковій Анні Олександрівні  

(ідентифікаційний номер 3199522444) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Губар Любові Петрівні (ідентифікаційний 

номер 2129812586) земельної ділянки площею 0,1023 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1516, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 175/83, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 



198 

 

Передати громадянці України Губар Любові Петрівні (ідентифікаційний 

номер 2129812586) безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Привезенцевій Наталі Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 3068718145) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1492, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 50/15, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Привезенцевій Наталі Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 3068718145) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кобилянській Олені Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 2963201266) земельної ділянки площею 0,1432 га, 

кадастровий номер: 6522185200:01:001:1177, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Чокракська, 45, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Кобилянській Олені Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 2963201266) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кобилянській Зої Дмитрівні (ідентифікаційний 

номер 2116811364) земельної ділянки площею 0,0933 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1160, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 29/34, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Кобилянській Зої Дмитрівні 

(ідентифікаційний номер 2116811364) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Коваль Юрію Вікторовичу (ідентифікаційний 

номер 2379525432) земельної ділянки площею 0,1499 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1530, за адресою: село Стрілкове, вулиця Роздольна, 2, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 
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Передати громадянину України Коваль Юрію Вікторовичу 

(ідентифікаційний номер 2379525432) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Брах Роману Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3092916115) земельної ділянки площею 0,1574 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1494, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Чокракська, 10, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Брах Роману Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 3092916115) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кереб Тетяні Леонідівні (ідентифікаційний 

номер 3106316740) земельної ділянки площею 0,1465 га, кадастровий номер: 

6522185200:01:001:1215, за адресою: село Стрілкове, вулиця Дружби, 13, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Кереб Тетяні Леонідівні 

(ідентифікаційний номер 3106316740) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Спицькій Вікторії Леонідівні (ідентифікаційний 

номер 3108603160) земельної ділянки площею 0,0991 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1520, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 7/4-А, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Спицькій Вікторії Леонідівні 

(ідентифікаційний номер 3108603160) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Сулимі Світлані Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 2962715222) земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1320, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 50/61, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 
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Передати громадянці України Сулимі Світлані Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2962715222) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

15. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Галич Валентині Іванівні (ідентифікаційний 

номер 1923720520) земельної ділянки площею 0,1820 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1318, за адресою: село Стрілкове, вулиця Мальовнича, 35, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Галич Валентині Іванівні 

(ідентифікаційний номер 1923720520) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

16. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Сідей Олексію Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 3348615455) земельної ділянки площею 0,0975 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1450, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Чорноморська, 10, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Сідей Олексію Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 3348615455) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

17. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Смерека Роксолані Михайлівні 

(ідентифікаційний номер 3147212986) земельної ділянки площею 0,0908 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1351, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 14/29А, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Смерека Роксолані Михайлівні 

(ідентифікаційний номер 3147212986) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

18. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Яворському Кирилу Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3496309771) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1514, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Берегова, 50/36, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 
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Передати громадянину України Яворському Кирилу Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3496309771) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

19. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Безпоясному Миколі Івановичу 

(ідентифікаційний номер 2208719890) земельної ділянки площею 0,1574 га, 

кадастровий номер: 6522185200:02:001:1525, за адресою: село Стрілкове, 

вулиця Чокракська, 18, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Безпоясному Миколі Івановичу 

(ідентифікаційний номер 2208719890) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

 

20. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Бутенко Жанні Василівні (ідентифікаційний 

номер 2598912467) земельної ділянки площею 0,1480 га, кадастровий номер: 

6522155700:04:001:0217, за адресою: селище міського типу Рикове, вулиця 

Миру, 71А, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Бутенко Жанні Василівні 

(ідентифікаційний номер 2598912467) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

21. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Романову Олександру Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3193501474) земельної ділянки площею 0,2500 га, 

кадастровий номер: 6522188000:01:001:0104, за адресою: село Чонгар, вулиця 

Нова, 47а, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Романову Олександру Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3193501474) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

22. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Дьяченку Іллі Юрійовичу  (ідентифікаційний 

номер 3333901013) земельної ділянки площею 0,0530 га, кадастровий номер: 

6522110100:01:001:2300, за адресою: місто Генічеськ, вулиця Мальцева, 5, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 
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власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянину України Дьяченку Іллі Юрійовичу  

(ідентифікаційний номер 3333901013)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

23. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Федотову Андрію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3053001010) земельної ділянки площею 0,0800 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2909, за адресою: село Генічеська 

Гірка, вулиця Благодатна, 5, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської забудови 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Федотову Андрію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3053001010)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

24. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Рудник Олесі Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 3401516247) земельної ділянки площею 0,0824 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2865, за адресою: село Щасливцеве, вулиця Княжа, 12, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Рудник Олесі Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 3401516247)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

25. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Тереховій Наталії Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 2493217367) земельної ділянки площею 0,0824 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2870, за адресою: село Щасливцеве, вулиця Княжа, 14, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Тереховій Наталії Вікторівні 

(ідентифікаційний номер 2493217367)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

26. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Здоровцовій Любові Геннадіївні 

(ідентифікаційний номер 2968401767) земельної ділянки площею 0,0874 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3024, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Ставкова, 6, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 
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земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Здоровцовій Любові Геннадіївні 

(ідентифікаційний номер 2968401767)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

27. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Ісадковій Олені Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 2387412161) земельної ділянки площею 0,0904 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3007, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Ставкова, 4, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Ісадковій Олені Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 2387412161)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

28. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Мостовій Юлії Іванівні (ідентифікаційний 

номер 2503300323) земельної ділянки площею 0,0600 га, кадастровий номер: 

6522110100:01:001:2290, за адресою: місто Генічеськ, вулиця 40 років 

Перемоги, 4л, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Мостовій Юлії Іванівні (ідентифікаційний 

номер 2503300328)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

29. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Злобіній Риті Іванівні (ідентифікаційний номер 

2135205667) земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2972, за адресою: село Щасливцеве, вулиця Соборна, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Злобіній Риті Іванівні (ідентифікаційний 

номер 2135205667)  безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

30. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Арнаутовій Валентині Іванівні 

(ідентифікаційний номер 1633406408) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2987, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Соборна, 34, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 
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Передати громадянці України Арнаутовій Валентині Іванівні 

(ідентифікаційний номер 1633406408)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

31. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Азізовій Катерині Маліковні (ідентифікаційний 

номер 3212319921) земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2859, за адресою: село Щасливцеве, вулиця Соборна, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Азізовій Катерині Маліковні 

(ідентифікаційний номер 3212319921)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

32. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Бубенщиковій Ліні Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2513201746) земельної ділянки площею 0,1000 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2992, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Соборна, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Бубенщиковій Ліні Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2513201746)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

33. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Ісадкову Вадиму Вячеславовичу  

(ідентифікаційний номер 2381317497) земельної ділянки площею 0,0919 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:3031, за адресою: село Щасливцеве, 

вулиця Ставкова, 2, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови на території 

Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Ісадкову Вадиму Вячеславовичу  

(ідентифікаційний номер 2381317497)  безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

34.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ     

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

   Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження проєкту  

землеустрою щодо відведення  

у власність, шляхом викупу,  

земельної ділянки та надання  

дозволу на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву громадянки Гаран Н.А., керуючись Конституцією 

України, статтями 12, 50, 79-1, 116, 127, 128, 186 та 201 Земельного кодексу 

України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

курортного, рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність шляхом 

викупу громадянці України Гаран Наталії Анатоліївні (ідентифікаційний 

номер 1963907185) земельної ділянки площею 0,0500 га, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1313, за адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 27/16, 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(КВЦПЗ 07.07.01), із земель комунальної власності рекреаційного 

призначення на території Генічеської міської територіальної громади. 

2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки                       

площею 0,0500 га, для викупу у власність громадянці України Гаран Наталії 

Анатоліївні (ідентифікаційний номер 1963907185), для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВЦПЗ 07.07.01) за 

адресою: село Стрілкове, вулиця Берегова, 27/16, кадастровий номер: 

6522185200:02:001:1313, із земель комунальної власності рекреаційного 

призначення на території Генічеської міської територіальної громади. 

Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки встановити 

у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 Доручити Виконавчому комітету Генічеської міської ради здійснити 

замовлення робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 



206 

 

ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про надання згоди на поліпшення 

земельної ділянки, що перебуває 

в оренді 

 

Розглянувши заяву громадянина Безродного Ю.М., відповідно до 

вимоги Закону України «Про оренду землі», керуючись статтею 122 

Земельного кодексу України та статтею 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду громадянину Безродному Юрію Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2254120176) на поліпшення земельної ділянки 

комунальної власності рекреаційного призначення площею 0,5000 га, 

кадастровий номер: 6522186500:04:001:2525, яка розташована за адресою: 

село Щасливцеве, вулиця Набережна, 3-Д, цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВЦПЗ 

07.07.01) та перебуває в оренді у даного громадянина на підставі договору 

оренди землі, зареєстрованого у Відділі Держкомзему у Генічеському районі 

про що в Державному реєстрі земель вчинено запис від 20 липня 2012 року за 

№ 652210004001072 (із змінами згідно додаткових угод), номер запису про 

інше речове право: 39481179. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про надання згоди на передачу 

земельної ділянки в суборенду  
 

Розглянувши заяву громадянина Тищенка Є.А., керуючись статтями 12, 

122, 124, 134 Земельного кодексу України, статтею 8 Закону України «Про 

оренду землі» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

курортного, рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 1. Дати згоду громадянину України Тищенку Євгену Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 3038800591) на передачу в суборенду земельної 

ділянки площею 0,0020 га кадастровий номер: 6522110100:01:900:0034 (або її 

частини), розташованої за адресою: місто Генічеськ, проспект Миру, 30г, яка 

перебуває в його користуванні на підставі договору оренди землі, 

зареєстрованого у Генічеському реєстраційному відділі Херсонської 

регіональної філії ДП «Центр ДЗК» про що в державному реєстрі земель 

вчинено запис від 11 грудня 2008 року за № 4АА002144-040872000019 (із 

змінами згідно додаткових угод), номер запису про інше речове право: 

26762679, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.03.07), із земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 
 
 

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про надання дозволу на розробку  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку 

поширюється право земельного 

сервітуту  

 

Розглянувши клопотання акціонерного товариства 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»,  враховуючи згоду землекористувача - 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНИЙ 

КЛУБ «ГЕНІЧЕСЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 22729440) 

керуючись Конституцією України, статтями 12, 79-1, 98, 100 Земельного 

кодексу України, статями 20, 22, 55-1 Закону України «Про землеустрій», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 
1.Дозволити акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки (кадастровий номер: 6522186500:11:001:0070), на яку поширюється 

право земельного сервітуту за адресою: село Генічеська Гірка,                                 

вулиця Набережна, 63, на час реконструкції ПЛ-10кВ Ф-683 від ПС-35/10кВ  

«Генгірка» (інв. 008682) площею 0,0032 га, із земель комунальної власності 

рекреаційного призначення на території Генічеської міської територіальної 

ради (земельна ділянка загально площею 17,00 га, кадастровий номер: 

6522186500:11:001:0070, перебуває у постійному користуванні у                             

ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГЕНІЧЕСЬК», цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (07.07.01), 

вид використання - для автомобільної стоянки та спортивно-оздоровчого 

комплексу на Арабатській стрілці 

Акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05396638) замовити розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини вище зазначеної земельної 

ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту у відповідності з 

чинним законодавством. 

https://nks.dzk.gov.ua/exterior/index/go-to-map?cadnum=6522186500:11:001:0070
https://nks.dzk.gov.ua/exterior/index/go-to-map?cadnum=6522186500:11:001:0070
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2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про передачу земельної  

ділянки в оренду 
 

Розглянувши клопотання акціонерного товариства 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», керуючись статтями 12, 39, 79-1, 93, 116, 122, 123, 

124, 134 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1.Передати акціонерному товариству «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05396638) земельні ділянки площею 

0,0043 га кадастровий номер: 6522186500:01:001:1215 та площею 0,0105 га 

кадастровий номер: 6522186500:01:001:1205, в оренду строком на 6 (шість) 

місяців, які розташовані за адресою: село Щасливцеве, вулиця Набережна,  на 

час реконструкції ПЛ-0,4кВ ЩТП-10/04кВ №175, із земель загального 

користування комунальної власності житлової та громадської забудови на 

території Генічеської міської територіальної громади (КВЦПЗ 18.18.00). 

Встановити орендну плату за землю у розмірі 3 відсотки від нормативної 

грошової оцінки. 

На виконання цього рішення доручити міському голові Тулупову О.В. 

укласти відповідний договір оренди землі. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про відмови 

 

Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись 

Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Законом України «Про Державний земельний кадастр» та статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань курортного, рекреаційного 

призначення та інших категорій земель та постійної депутатської комісії з 

питань з питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології, 

сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 1. Відмовити громадянці України Мельніковій Світлані Іванівні 

(ідентифікаційний номер 2823400147) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве по вулиці 

Соборна, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у 

зв’язку з тим, що згідно графічних матеріалів доданих до заяви, не можливо 

розпізнати бажане місце розташування земельної ділянки (частина шоста та 

сьома статті 118 Земельного кодексу України). 

 2. Відмовити громадянці України Нікітенко Інні Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 2892210001) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0828 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку  з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам містобудівної документації (згідно плану 

зонування території села Щасливцеве – зона розміщення об’єктів V класу 

санітарної класифікації КВ-5). 

 3. Відмовити громадянці України Нікольській Ганні Сергіївні 

(ідентифікаційний номер 3106501606) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 
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матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 4. Відмовити громадянину України Нікольському Сергію Вікторовичу 

(ідентифікаційний номер 2021609897) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 5. Відмовити громадянці України Кошель Тетяні Георгіївні 

(ідентифікаційний номер 1986218368) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0825 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку  з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам містобудівної документації (згідно плану 

зонування території села Щасливцеве – зона розміщення об’єктів V класу 

санітарної класифікації КВ-5). 

 6. Відмовити громадянці України Кошель Тетяні Георгіївні 

(ідентифікаційний номер 1986218368) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0980 га на території села Генічеська Гірка, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування об'єкта вимогам містобудівної документації (згідно плану 

зонування території села Генічеська Гірка частина земельної ділянки 

знаходиться в зоні транспортної інфраструктури ТР-2). 

 7. Відмовити громадянину України Демидову Дмитру Леонідовичу 

(ідентифікаційний номер 3142417353) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0792 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об'єкта вимогам містобудівної документації (не відповідає 

конфігурація земельної ділянки зазначеної в графічних матеріалах з 

Генеральним планом населеного пункту села Щасливцеве). 

 8. Відмовити громадянину України Демидову Дмитру Леонідовичу 

(ідентифікаційний номер 3142417353) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Генічеська Гірка, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



213 

 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно 

графічних матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 9. Відмовити громадянину України Демидову Дмитру Леонідовичу 

(ідентифікаційний номер 3142417353) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0984 га на території села Генічеська Гірка, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно 

графічних матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 10. Відмовити громадянці України Бабенко Наталії Миколаївні у наданні 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га на території села 

Щасливцеве, на підставі рішення Херсонського окружного адміністративного 

суду від 30 листопада 2020 року справа № 540/1881/20, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 11. Відмовити громадянину України Бабенку Дмитру Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3142807059) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0974 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 12. Відмовити громадянину України Шостаку Івану Михайловичу 

(ідентифікаційний номер 1909100598) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 13. Відмовити громадянці України Носик Наталі Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 1923409520) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 
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орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 14. Відмовити громадянину України Носику Володимиру Валентиновичу 

(ідентифікаційний номер 2677016050) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 15. Відмовити громадянину України Носику Валентину Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 1725607239) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 16. Відмовити громадянину України Носику Івану Володимировичу 

(ідентифікаційний номер 3720103336) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 17. Відмовити громадянину України Пахомову Михайлу Ігоровичу 

(ідентифікаційний номер 3083725070) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 18. Відмовити громадянці України Коваль Світлані Олексіївні 

(ідентифікаційний номер 1726607863) у наданні дозволу на розробку проєкту 
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землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 19. Відмовити громадянину України Земляному Антону Сергійовичу  

(ідентифікаційний номер 3453303719) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 20. Відмовити громадянці України Шостак Надежді Петрівні 

(ідентифікаційний номер 1833600468) у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га на території села Щасливцеве, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), у зв’язку з тим, що згідно графічних 

матеріалів доданих до заяви, не можливо розпізнати бажане місце 

розташування земельної ділянки (частина шоста та сьома статті 118 

Земельного кодексу України). 

 21. Відмовити РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОБ'ЄДНАНОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 26239359) у 

наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у постійне 

користування земельної ділянки орієнтовною площею 2,6000 га, яка 

розташована за адресою: село Миколаївка, вулиця Приморська, 43, для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій, на підставі пункту «в» частини другої статті 92 Земельного 

кодексу України:  право постійного користування земельною ділянкою із 

земель державної та комунальної власності набувають релігійні організації 

України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 

порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності).  

Вище зазначена земельна ділянка сформована та зареєстрована в 

Державному земельному кадастрі за кадастровим номером: 

6522188000:04:001:0127, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  (КВЦПЗ 07.07.01), для 

використання земельної ділянки -  для розміщення будівель піонерського 

табору «Ромашка»). 
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 22.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 
 

 

Міський голова                                                        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін до рішення сесії 

Генічеської міської ради  

 

Розглянувши заяви громадян та акціонерного товариства 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», у зв’язку з проведенням кадастрової зйомки та 

встановленням фактичних розмірів земельних ділянок, керуючись 

Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

курортного, рекреаційного призначення та інших категорій земель, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до пункту 1 рішення V сесії Генічеської міської ради                      

VІІІ скликання від 25 березня 2021 року № 375 «Про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а саме: слова та цифри 

«орієнтовною площею 0,1500 га» замінити на слова та  цифри «орієнтовною 

площею 0,1737 га». 

 2. Внести зміни до пункту 1 рішення ІV сесії Генічеської міської ради                      

VІІІ скликання від 24 лютого 2021 року № 291 «Про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а саме: слова та цифри 

«орієнтовною площею 0,0450 га» замінити на слова та  цифри «орієнтовною 

площею 0,0517 га». 

 3. Внести зміни до пункту 10 рішення V сесії Генічеської міської ради                      

VІІІ скликання від 25 березня 2021 року № 377 «Про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду», 

а саме: слова та цифри «орієнтовною площею 0,0798 га» замінити на слова та                                

цифри «орієнтовною площею 0,1578 га». 

 4. Внести зміни до пункту 43 рішення VІ сесії Генічеської міської ради                      

VІІІ скликання від 30 квітня 2021 року № 480 «Про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а саме: 
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 - слова та цифри «орієнтовною площею 0,1000 га» замінити на слова та                                

цифри «орієнтовною площею 0,1120 га»; 

 - слова «вулиця Ромашкова, 29» замінити на слова «вулиця Ромашкова, 

18а». 

 5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження схеми поділу 

земельної ділянки та присвоєння адрес 

 

Розглянувши заяву громадян Баженової М.І., Холопової Л.В. та 

Холопова Г.І., з метою подальшого поділу земельної ділянки кадастровий 

номер: 6522186500:01:001:0385, яка перебуває у спільній частковій власності 

(номери записів про право власності: 8167642, 8167616 та 8167667),  керуючись 

Конституцією України, статтями 12, 39, 79-1 Земельного кодексу України, 

статтями Закону України «Про землеустрій», статтями 26 та 37 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших 

категорій земель, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити схему поділу земельної ділянки площею 0,1161 га, 

кадастровий номер: 6522186500:01:001:0385, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка перебуває у спільній частковій власності у громадян 

Баженової Марії Ігорівни (ідентифікаційний номер 3301400542), Холопової 

Лариси Валеріївни (ідентифікаційний номер 2530119060) та Холопова Георгія 

Ігоровича (ідентифікаційний номер 3567001232).  

Земельній ділянці площею 0,0937 га присвоїти адресу:                                  

село Щасливцеве, вулиця Миру, 144, Генічеського району Херсонської 

області. 

Земельній ділянці площею 0,0112 га присвоїти адресу:                                

село Щасливцеве, вулиця Миру, 144-Г, Генічеського району Херсонської 

області.   

Земельній ділянці площею 0,0112 га присвоїти нову адресу:                         

село Щасливцеве, вулиця Миру, 144-Д, Генічеського району Херсонської 

області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про  затвердження  технічної  документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель   і   споруд 

(присадибна ділянка) та передачу земельної 

ділянки безоплатно у власність 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 39, 40, 79-1, 81, 

89, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр» та 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань курортного, 

рекреаційного призначення та інших категорій земель, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0540 га, кадастровий номер: 6522110100:01:001:2276, за адресою: 

місто Генічеськ, вулиця Братів Коваленко, 30, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянину України Ніколаєву Олександру Вікторовичу  

(ідентифікаційний номер 2096702693) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0526 га, кадастровий номер: 6522110100:01:001:2260, за адресою: 

місто Генічеськ, вулиця Братів Коваленко, 52, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 
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Передати громадянці України Ібрагімовій Гульнар Меметівні 

(ідентифікаційний номер 1835327445) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0600 га, кадастровий номер: 6522110100:01:001:2263, за адресою: 

місто Генічеськ, вулиця Козацька, 47, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянину України Кирилову Олексію Юрійовичу  

(ідентифікаційний номер 3164923735) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0832 га, кадастровий номер: 6522110100:01:001:2258, за адресою: 

місто Генічеськ, вулиця Молодіжна, 23, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Луговській Валентині Дмитрівні 

(ідентифікаційний номер 2061319225) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0674 га, кадастровий номер: 6522110100:01:001:2262, за адресою: 

місто Генічеськ, проспект Миру, 167а, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Рец Валентині Борисівні безоплатно у 

власність вище зазначену земельну ділянку. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0436 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0739, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, вулиця Вишнева, 28, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Плещевенко Валентині Петрівні 

(ідентифікаційний номер 1629812580) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 
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7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0602 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0752, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, вулиця Вишнева, 35, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Бутим Тетяні Ігнатівні (ідентифікаційний 

номер 1409310716) безоплатно у власність вище зазначену земельну ділянку. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0615 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0812, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, провулок Абрикосовий, 9, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянину України Прибильському Віктору Івановичу 

(ідентифікаційний номер 1833009579) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1450 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0696, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, вулиця Дружби народів, 47, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної 

власності житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянину України Стремському Миколі Станіславовичу 

(ідентифікаційний номер 2029905816) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1500 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0758, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, вулиця Садова, 6, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянину України Бадурову Наріману Халіловичу 

(ідентифікаційний номер 2201000093) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 
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11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,2300 га, кадастровий номер: 6522187500:05:001:0018, за адресою: 

село Ясна Поляна, вулиця Ювілейна, 48, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Дерев’янко Неллі Леонідівні 

(ідентифікаційний номер 2857000601) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0429 га, кадастровий номер: 6522155400:01:001:0652, за адресою: 

селище міського типу Новоолексіївка, вулиця Вишнева, 38, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.02.01), із земель комунальної власності 

житлової та громадської забудови на території Генічеської міської 

територіальної громади. 

Передати громадянці України Данильченко Альоні Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 3409402107) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

13.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про зміну реквізитів адрес об’єктів 

нерухомого майна (земельних ділянок) 

 

Розглянувши заяву громадянки Попової В.О., з метою впорядкуванням 

адрес земельних ділянок приватної власності, керуючись Конституцією 

України, статтями 12, 39, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про землеустрій», статтями 26 та 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити реквізити адрес об’єктів нерухомого майна (земельних 

ділянок), які утворились в результаті поділу земельної ділянки загальною 

площею 1,0000 га, яка перебуває у приватній власності у громадянки Попової 

Валентини Олексіївни (ідентифікаційний номер: 2152006263), номер запису 

про право власності/довірчої власності: 33519094,  цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВЦПЗ 

07.07.01),   та присвоїти нові  реквізити адрес, а саме: 

- земельній ділянці площею 0,4730 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2873:  село Щасливцеве,  вулиця Набережна, 52-Д, 

Генічеський район, Херсонська область;  

- земельній ділянці площею 0,1317 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2871:  село Щасливцеве,  вулиця Набережна, 52-С, 

Генічеський район, Херсонська область; 

- земельній ділянці площею 0,1318 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2875:  село Щасливцеве,  вулиця Набережна, 52-Т, 

Генічеський район, Херсонська область; 

- земельній ділянці площею 0,1317 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2874:  село Щасливцеве,  вулиця Набережна, 52-У, 

Генічеський район, Херсонська область; 

- земельній ділянці площею 0,1318 га, кадастровий номер: 

6522186500:04:001:2872:  село Щасливцеве,  вулиця Набережна, 52-Ф, 

Генічеський район, Херсонська область. 
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2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань курортного, рекреаційного призначення та інших категорій 

земель. 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про  затвердження  проєкту землеустрою  

щодо  відведення  безоплатно  у власність 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства та передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 22, 33, 79-1, 81, 

118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань з 

питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології, сесія 

міської рад 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Литваку Геннадію Федоровичу  

(ідентифікаційний номер 2428206796) земельної ділянки площею 2,0000 га, 

кадастровий номер: 6522155700:05:001:0469, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту села Догмарівка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Змінити цільове призначення вище зазначеної земельної ділянки із 

земель сільськогосподарського призначення з для сінокосіння і випасання 

худоби (КВЦПЗ 01.01.08) на для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.01.03). 

Передати громадянину України Литваку Геннадію Федоровичу  

(ідентифікаційний номер 2428206796) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Харачих Руслану Рустемовичу 

(ідентифікаційний номер 3659500811) земельної ділянки площею 1,9912 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0465, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 
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Передати громадянину України Харачих Руслану Рустемовичу 

(ідентифікаційний номер 3659500811) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Халіловій Зері Джемільївні (ідентифікаційний 

номер 2303105544) земельної ділянки площею 1,9096 га, кадастровий номер: 

6522155400:02:001:0477, для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту смт. Новоолексіївка 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Халіловій Зері Джемільївні 

(ідентифікаційний номер 2303105544) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Зіадіновій Лілі Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 3106909766) земельної ділянки площею 1,9911 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0467, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянці України Зіадіновій Лілі Володимирівні 

(ідентифікаційний номер 3106909766) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Зіадіновій Еміне Імаденівні (ідентифікаційний 

номер 3163400946) земельної ділянки площею 1,9911 га, кадастровий номер: 

6522155400:02:001:0479, для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту смт. Новоолексіївка 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Зіадіновій Еміне Імаденівні 

(ідентифікаційний номер 3163400946) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Зіадіновій Ельмірі Сидихівні (ідентифікаційний 

номер 2181725706) земельної ділянки площею 1,9911 га, кадастровий номер: 

6522155400:02:001:0472, для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту смт. Новоолексіївка 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Зіадіновій Ельмірі Сидихівні 

(ідентифікаційний номер 2181725706) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 
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7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Зіадінову Еннану Імаденовичу 

(ідентифікаційний номер 2951017951) земельної ділянки площею 1,9912 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0474, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянину України Зіадінову Еннану Імаденовичу 

(ідентифікаційний номер 2951017951) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Кодирову Аліму Нурійовичу 

(ідентифікаційний номер 3039101874) земельної ділянки площею 1,9911 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0481, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянину України Кодирову Аліму Нурійовичу 

(ідентифікаційний номер 3039101874) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Харачих Сейрану Усеіновичу 

(ідентифікаційний номер 3566300974) земельної ділянки площею 1,9096 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0478, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянину України Харачих Сейрану Усеіновичу 

(ідентифікаційний номер 3566300974) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Зіадіновій Мелек Сеітасанівні 

(ідентифікаційний номер 3067009403) земельної ділянки площею 1,9911 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0471, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 
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Передати громадянці України Зіадіновій Мелек Сеітасанівні 

(ідентифікаційний номер 3067009403) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Купаєвій Надії Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 3262210249) земельної ділянки площею 1,9912 га, кадастровий номер: 

6522155400:02:001:0476, для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту смт. Новоолексіївка 

на території Генічеської міської територіальної громади. 

Передати громадянці України Купаєвій Надії Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 3262210249) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянці України Кодировій Февзіє Джемільївні 

(ідентифікаційний номер 2106605280) земельної ділянки площею 1,9096 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0480, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянці України Кодировій Февзіє Джемільївні 

(ідентифікаційний номер 2106605280) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Зіадінову Імадену Джаміловичу 

(ідентифікаційний номер 2047102757) земельної ділянки площею 1,9911 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0473, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

Передати громадянину України Зіадінову Імадену Джаміловичу 

(ідентифікаційний номер 2047102757) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність громадянину України Зіадінову Ельдару Імаденовичу 

(ідентифікаційний номер 3068723759) земельної ділянки площею 1,9911 га, 

кадастровий номер: 6522155400:02:001:0475, для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту смт. Новоолексіївка на території Генічеської міської територіальної 

громади. 
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Передати громадянину України Зіадінову Ельдару Імаденовичу 

(ідентифікаційний номер 3068723759) безоплатно у власність вище зазначену 

земельну ділянку. 

15.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології. 

 

 

Міський голова                                                             Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 22, 33, 79-1, 81, 

118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань з 

питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології, сесія 

міської рад 

ВИРІШИЛА: 

1.Дати дозвіл громадянину України Кузнєцову Анатолію Степановичу   

(ідентифікаційний номер 1849009597) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за  межами населеного пункту села Пчілка на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянину України Кузнєцову Анатолію Степановичу   

(ідентифікаційний номер 1849009597) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

2. Дати дозвіл громадянину України Царьонкову Максиму Сергійовичу   

(ідентифікаційний номер 3006403155) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за  межами населеного пункту села Пчілка на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянину України Царьонкову Максиму Сергійовичу   

(ідентифікаційний номер 3006403155) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 
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3. Дати дозвіл громадянці України Царьонковій Жанні Сергіївні   

(ідентифікаційний номер 2940703686) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за  межами населеного пункту села Пчілка на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянці України Царьонковій Жанні Сергіївні (ідентифікаційний 

номер 2940703686) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

4. Дати дозвіл громадянину України Поповчуку Євгенію Сергійовичу   

(ідентифікаційний номер 2119705431) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту села Пчілка на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянину України Поповчуку Євгенію Сергійовичу   

(ідентифікаційний номер 2119705431) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

5. Дати дозвіл громадянці України Бородіній Світлані Віталіївні   

(ідентифікаційний номер 3779101702) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту селища 

Ногайське на території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянці України Бородіній Світлані Віталіївні (ідентифікаційний 

номер 3779101702) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

6. Дати дозвіл громадянину України Лисенко Олександру 

Олександровичу (ідентифікаційний номер 2806604955) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.01.03), із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту селища Ногайське на території Генічеської міської територіальної 

громади. 

 Громадянину України Лисенко Олександру Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 2806604955) замовити розробку проєкту 
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землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

7. Дати дозвіл громадянці України Лисенко Наталі Вікторівні   

(ідентифікаційний номер 2801708749) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту селища 

Ногайське на території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянці України Лисенко Наталі Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 2801708749) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

8. Дати дозвіл громадянці України Бородіній Анастасії Віталіївні   

(ідентифікаційний номер 3592103204) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту селища 

Ногайське на території Генічеської міської територіальної громади. 

 Громадянці України Бородіній Анастасії Віталіївні (ідентифікаційний 

номер 3592103204) замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність вище зазначеної земельної ділянки у відповідності з чинним 

законодавством. 

9. Дати дозвіл громадянину України Мещерякову Сергію Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2374245676) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.01.03), із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту села Пчілка на 

території Генічеської міської територіальної громади. 

Громадянину України Мещерякову Сергію Миколайовичу   

(ідентифікаційний номер 23742415676) замовити розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність вище зазначеної земельної ділянки 

у відповідності з чинним законодавством. 

10.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології. 

 

 

Міський голова                                                             Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про Програму  розвитку земельних  

відносин  на території Генічеської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

З метою регулювання земельних відносин для забезпечення права на 

землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади та держави, 

раціонального використання та охорони земель, згідно з рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15 квітня 2021 року № 87 «Про порядок 

розроблення, затвердження та виконання цільових програм Генічеської 

міської ради», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території 

Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік, (далі – Програма), що 

додається  до цього рішення. 

1. Визначити відділ земельних відносин та екології  Управління 

містобудування, архітектури, земельних відносин та екології виконавчого 

комітету міської ради відповідальним виконавцем з реалізації Програми. 

2. Головним розпорядником коштів, запланованих у міському бюджеті на 

виконання заходів Програми, визначити виконавчий комітет міської ради. 

3. Управлінню містобудування, архітектури, земельних відносин та 

екології виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання Програми. 

4. Головному розпоряднику коштів міського бюджету та відповідальному 

виконавцю з реалізації Програми при внесенні змін до бюджету на 2021 рік 

внести пропозиції щодо  потреби  у видатках на здійснення заходів з реалізації 

Програми  

5. Управлінню фінансів міської ради при формуванні змін до бюджету на 

2021 рік в межах фінансової можливості дохідної частини міського бюджету 

передбачити потребу у видатках на виконання Програми. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань села, земель сільськогосподарського призначення та 

екології, з питань земель курортного, рекреаційного призначення  та інших 

категорій земель та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

Міський голова       Олександр ТУЛУПОВ 
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Додаток 
до рішення  IX сесії  VІІІ скликання 
від ____________________ №  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 розвитку земельних відносин на території 

Генічеської міської територіальної громади на  2021 рік 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

 

1. 
Розробник та відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ земельних відносин та 
екології  Управління 

містобудування, архітектури, 
земельних відносин та екології 

виконавчого комітету міської ради 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів 
Виконавчий комітет Генічеської 

міської ради 

4. Учасники програми 

Виконавчий комітет Генічеської 
міської ради, Управління 

містобудування, архітектури, 
земельних відносин та екології 

виконавчого комітету міської ради, 
Управління фінансів Генічеської 

міської ради, 
Громадяни та юридичні особи 

Генічеської міської територіальної 
громади 

5. 
Законодавча база, яка є підставою для розробки 

програми 

Конституція України 
Земельний кодекс України,  Водний 
кодекс України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

«Про землеустрій» 

6. Терміни реалізації програми 2021 рік 

7. Основні джерела фінансування програми 
Бюджет Генічеської міської 

територіальної громади 

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, усього 

(тис.грн.) 

800,0 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною 

загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з 

переходом економіки держави до ринкових відносин. 

В умовах формування та розвитку ринкової економіки загальною 

необхідністю стає наукове обґрунтування сутності, змісту і принципів 

реалізації положення статті 14 Конституції України, якою визначено, що земля 

є основним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Проведення земельної реформи пов’язано зі зміною форм власності, 

перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників 

землі, і потребує великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, 

виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на 

земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази 

та фінансування. 
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Площа Генічеської міської територіальної громади становить 3 тис. кв. 

км, що складає 10,6 % від території Херсонської області. 

Адміністративний центр громади  – місто Генічеськ, яке розташовано у 

південно-східній частині Приазовської низовини, на узбережжі  Утлюцького  

лиману Азовського моря і протоки Тонкої, яка з’єднує лиман з Сивашем. 

 
Структура земельного фонду 

 

Територія, усього 
 

300,8 

 

тис.га 

у тому числі: сільськогосподарські 

угіддя 

148,4  тис. га ( або 49,3%)  

від площ с/г угідь області 

 

із них: рілля 138,8 (або 46,1 %) тис.га 

Ліси й інші лісовкриті площі 3,4 (або 1,1 %) тис.га 

Забудовані землі 6,3 (або2,1 %) тис.га 

Землі водного фонду 121,1 (або40,3 %) тис.га 

Інші землі 21,6 (або 7,2 %) тис.га 

Склад ґрунтів - темно-каштанові та каштанові. 
Проведення земельної реформи має бути реалізоване шляхом 

обґрунтованого перерозподілу земель державної та комунальної власності з 

формуванням раціональної системи землеволодінь і землекористувань, 

інформаційного забезпечення правового, економічного, еколого-економічного 

і містобудівного механізму регулювання земельних відносин. 

Вирішення цих питань можливе лише за умови проведення 

землевпорядних робіт і заходів, які спрямовані на регулювання земельних 

відносин та раціональну організацію території територіальної громади. 

Першочерговим завданням є оновлення планово-картографічних 

матеріалів населених пунктів, що поліпшить топографо-геодезичне 

забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення 

Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони 

земель, містобудування. 

Для здійснення земельних перетворень у рамках виконання Програми  

розвитку земельних відносин на території Генічеської міської територіальної 

громади на 2021 рік (далі – Програма) передбачається організація та 

виконання таких видів землевпорядних робіт: 

- проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів); 

- розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронної 

зони  вздовж частини узбережжя Азовського моря  (Утлюцький лиман) та 

затоки Сиваш на території Генічеської міської ради, Херсонської області; 

- виготовлення документації із землеустрою; 

- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
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Основними законодавчими актами для розробки Програми є: Земельний 

кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про державний земельний 

кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно». 

Відділ земельних відносин та екології Управління містобудування, 

архітектури, земельних відносин та екології виконавчого комітету міської 

ради забезпечує проведення в міської громаді реформування та розвиток 

земельних відносин.  

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних 

ресурсів та їх охорони і спрямована на реалізацію державної політики України 

щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель. 

Основною метою є: 

- здійснення заходів для створення ефективного механізму 

регулювання земельних відносин та управління земельними 

ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку 

ринку землі; 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, 

створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, 

інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її 

економічної цінності. 

Головні завдання у сфері розвитку земельних відносин: 

- забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними 

особами та державою права власності на землю; 

- створення умов для рівноправної участі територіальної громади у 

розвитку ринку землі. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ВИЗНАЧЕНІ ПРОГРАМОЮ 

 

Головне завдання полягає у тому, щоб за допомогою правових норм, 

фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт із землеустрою, 

створити автоматизований державний банк даних про власників землі і 

землекористувачів, екологічний стан, напрями і структуру використання 

земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб'єктів 

господарювання на землі за раціональне використання та якісний склад 

ґрунтів, зробити їх матеріально й морально зацікавленими у проведенні 

заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі. 

Це можна здійснити тільки шляхом передбачення відповідних заходів в 

програмах економічного, науково-технічного й соціального розвитку 
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адміністративно-територіальних утворень різного рівня та розробки 

загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони 

земель. Вони визначають склад та обсяги першочергових та перспективних 

заходів щодо використання та охорони земель, а також обсяги і джерела 

ресурсного забезпечення їх реалізації. 

Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на 

землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє 

ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі 

сторони землевласників, стабільному надходженню земельного податку до 

бюджету міської територіальної громади та розвитку економіки громади у 

цілому. 

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів 

з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових 

земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок 

громадянами шляхом передачі з комунальної до приватної власності 

юридичним особам і громадянам-підприємцям шляхом купівлі-продажу 

(первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і 

прав на них (вторинний ринок). 

Отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу міській 

громаді спрямувати кошти на реалізацію цільових програм розвитку громади 

та збільшити фінансування соціально- гуманітарної  сфери. 

Одним із вагомих заходів землевпорядкування є встановлення меж 

територіально-адміністративної одиниці. Чітко сформована територія меж 

міської ради створює умови для самостійного вирішення міською радою усіх 

питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної 

самостійності. 

Розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронної 

зони  вздовж частини узбережжя Азовського моря  (Утлюцький лиман) та 

затоки Сиваш на території Генічеської міської ради, Херсонської області 

надасть можливість визначити в натурі (на місцевості) межі охоронних зон та 

інших обмежень у використанні земель. 

4. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення 

ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на 

землю забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної 

влади та місцевого самоврядування, усіх землекористувачів. 

Спрощення, впорядкування та прозорість механізму набуття і реалізації 

права власності або користування землею, у тому числі і на умовах оренди, 

сприятиме нарощуванню житлового будівництва, розвитку соціальної та 

інженерної інфраструктури, створенню нових робочих місць, збільшенню 

вартості землі. 
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Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів, також створює 

прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельних 

ділянок у приватну власність та отримання доходу від продажу земель 

несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити 

прискорення економічного зростання та збільшити надходження до бюджету 

міської територіальної громади. 

У Програмі визначені основні напрямки вирішення питань, які у ході 

земельної реформи ще не вирішені або вирішені неповністю. 

Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в 

найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону 

земельних ресурсів, слід вважати: 

- поглиблення процесів реформування земельних відносин з 

урахуванням набутого досвіду та соціально-економічних умов сьогодення; 

- найшвидше закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для 

повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання 

їх правового статусу, повного і своєчасного оподаткування та розвитку ринку 

земель. 

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і 

настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що, в свою чергу, 

залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях. 

Вагомим фактором повинна стати інформаційна підтримка 

реформування земельних відносин і особливо формування ринку землі. 

Основою такої підтримки є використання сучасних інформаційних технологій, 

зокрема доступ до відповідних баз даних засобами мережі Інтернет, 

організація електронних аукціонів та інтерактивних консультацій через 

відповідні вебсторінки. 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

На виконання заходів Програми залучаються кошти бюджету Генічеської 

міської територіальної громади. 

Вартість робіт буде визначатися за кошторисами згідно з розмірами 

оплати   земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими  спільним 

наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 року № 

97/298/124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 року за 

№ 579/5770 (із змінами і доповненнями). 

Видатки бюджету міської територіальної громади на реалізацію заходів 

та завдань Програми становитимуть 800,0 тис.грн., з них:  

1) проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів) – 200,0 тис.грн; 
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2) розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж 

водоохоронної зони  вздовж частини узбережжя Азовського моря  (Утлюцький 

лиман) та затоки Сиваш на території Генічеської міської ради, Херсонської 

області 300,0 тис. грн.; 

3) виготовлення документації із землеустрою – 200,0 тис.грн.; 

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 100,0 тис. 

грн. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської 

ради з питань села, земель сільськогосподарського призначення та екології, з 

питань земель курортного, рекреаційного призначення  та інших категорій 

земель та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Під час виконання Програми до неї можуть вноситися зміни та 

доповнення, які затверджуються рішенням сесії міської ради. 

Відповідальність за виконання програми покладається на відділ 

земельних відносин та екології  Управління містобудування, архітектури, 

земельних відносин та екології виконавчого комітету міської ради. 

Звітування про виконання Програми забезпечує відповідальний 

виконавець Програми. 

 

 

 

Секретар ради         Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про внесення змін до рішення ІІІ сесії 

VIII скликання Генічеської міської ради 

від 18 січня 2021 року №117  

 

          З метою створення умов по наданню послуг дошкільної освіти дітям 

дошкільного віку шляхом цілорічної дії, приведення у відповідність до 

чинного законодавства, міська рада                                         

ВИРІШИЛА:    

      1. Внести зміни до рішення ІІІ сесії VІІІ скликання Генічеської міської ради 

від 18 січня 2021 року №117 «Про зміну засновника, назви Плавського дитячого 

садка №13 «Білосніжка» Плавської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області (код ЄДРПОУ 24953839) та затвердження статуту в новій 

редакції», а саме: 

     1.1. Викласти пункти 2-5 рішення в такій редакції: 

     1.1.1. «2. Змінити назву Плавського дитячого садка №13 «Білосніжка» 

Плавської сільської ради Генічеського району Херсонської області на 

Плавський заклад дошкільної освіти дитячий садок «Білосніжка» Генічеської 

міської ради». 

     1.1.2. «3. Затвердити Статут Плавського закладу дошкільної освіти дитячий 

садок «Білосніжка» Генічеської міської ради у новій редакції (додається)». 

     1.1.3. «4. Продовжити трудові відносини з Кляпко Альоною 

Володимирівною на посаді директора Плавського закладу дошкільної освіти 

дитячий садок «Білосніжка» Генічеської міської ради згідно чинного 

законодавства». 

     1.1.4. «5. Доручити директору Плавського закладу дошкільної освіти 

дитячий садок «Білосніжка» Генічеської міської ради Кляпко А.В. здійснити 

заходи щодо проведення державної реєстрації змін у відповідності до 

законодавства». 

      2. Рішення VII сесії VIII скликання Генічеської міської ради від 27 травня 

2021 року №511 визнати таким, що втратило чинність. 

      3. Доручити директору Плавського закладу дошкільної освіти дитячий 

садок «Білосніжка» Генічеської міської ради Кляпко А.В. здійснити заходи 

щодо проведення державної реєстрації змін у відповідності до законодавства. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про затвердження Статуту Плавського 

закладу  дошкільної освіти дитячий садок  

«Білосніжка» Генічеської міської ради 

 ( нова редакція) 

 

          З метою створення умов по наданню послуг дошкільної освіти дітям 

дошкільного віку шляхом цілорічної дії, приведення у відповідність до 

чинного законодавства, міська рада                                         

ВИРІШИЛА:    

      1. Затвердити Статут Плавського закладу дошкільної освіти дитячий садок  

«Білосніжка» Генічеської міської ради у новій  редакції (додається). 

      2.  Доручити директору Плавського закладу дошкільної освіти  дитячий 

садок «Білосніжка» Генічеської міської ради Кляпко А.В. здійснити заходи 

щодо проведення державної  реєстрації статуту у новій редакції у відповідності 

до законодавства. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про зміну назви «Червонський 

заклад загальної середньої 

освіти Генічеської міської 

ради» (код ЄДРПОУ 24956803), 

доповнення виду економічної 

діяльності та затвердження 

Статуту Червонської гімназії 

Генічеської міської ради  у 

новій редакції 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», з метою приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства, керуючись  статтями 26, 59  Закону  України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити повну назву «Червонський заклад загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради» на «Червонська гімназія Генічеської міської ради», 

змінити скорочену назву «Червонський ЗЗСО Генічеської МР» на «Червонська 

гімназія Генічеської МР». 

2. Доповнити вид економічної діяльності Червонської гімназії 

Генічеської міської ради наступним видом економічної діяльності – дошкільна 

освіта (КВЕД 85.10). 

3. Затвердити Статут Червонської гімназії Генічеської міської ради  у 

новій  редакції (додається). 

4. Доручити директору Червонської гімназії Генічеської міської ради 

Бондаренко О.А. здійснити заходи щодо  проведення державної  реєстрації 

Статуту у новій редакції у відповідності до законодавства. 

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  

комісію з гуманітарних  питань.  

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

 

Про доповнення виду 

економічної діяльності 

Новодмитрівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради та 

затвердження Статуту 

Новодмитрівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради (код 

ЄДРПОУ 24957240) у новій 

редакції 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  

«Про повну загальну середню освіту», з метою приведення у відповідність до 

вимог чинного законодавства, керуючись  статтями 26, 59  Закону  України 

«Про  місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити вид економічної діяльності Новодмитрівського закладу 

загальної середньої освіти Генічеської міської ради наступним видом 

економічної діяльності – дошкільна освіта (КВЕД 85.10). 

2. Затвердити Статут Новодмитрівського закладу загальної середньої 

освіти  Генічеської міської ради  у новій  редакції (додається). 

3. Доручити директору Новодмитрівського закладу загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради Скоблі А.М. здійснити заходи щодо  

проведення державної  реєстрації статуту у новій редакції у відповідності до 

законодавства. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  

комісію з гуманітарних  питань.  

 

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про зміну назви «Озерянський 

заклад загальної середньої 

освіти Генічеської міської 

ради» (код ЄДРПОУ 24955531), 

зміну основного виду 

економічної діяльності та 

затвердження Статуту 

Озерянської початкової школи 

Генічеської міської ради у новій 

редакції 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», з метою приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства, керуючись  статтями 26, 59  Закону  України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити повну назву «Озерянський заклад загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради» на «Озерянська початкова школа Генічеської 

міської ради», змінити скорочену назву «Озерянський ЗЗСО Генічеської МР» 

на «Озерянська ПШ Генічеської МР». 

2. Змінити основний вид економічної діяльності Озерянської початкової 

школи Генічеської міської ради– початкова освіта (КВЕД 85.20). 

3. Затвердити Статут та зміни Озерянської початкової школи  Генічеської 

міської ради  у новій  редакції (додається). 

4. Доручити директору Озерянської початкової школи Генічеської міської 

ради Резніченко О.О. здійснити заходи щодо  проведення державної  

реєстрації статуту у новій редакції у відповідності до законодавства. 

5. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  комісію 

з гуманітарних  питань.  

 

 

Міський голова                                                         Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про початок реорганізації 

Новодмитрівського закладу 

дошкільної освіти дитячий садок 

«Сонечко» Генічеської міської 

ради шляхом приєднання до 

Новодмитрівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради  

 

Враховуючи вимоги статей 104, 105, 107 Цивільного Кодексу України,  

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись  статтями 

26, 59  Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Почати з 09 липня 2021 року процедуру реорганізації  

Новодмитрівського закладу дошкільної освіти дитячий садок «Сонечко» 

Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 36400730), місцезнаходження: вул. 

Шкільна, 15, с. Новодмитрівка, Генічеського району, Херсонської області 

шляхом приєднання до Новодмитрівського закладу загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 24957240), місцезнаходження: 

вул.Шкільна, 11, с. Новодмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. 

2. Новодмитрівський заклад загальної середньої освіти Генічеської 

міської ради (код ЄДРПОУ 24957240) є правонаступником всього майна, прав 

та обов’язків Новодмитрівського закладу дошкільної освіти дитячий садок 

«Сонечко» Генічеської міської ради. Визначити строк два місяці для заявлення 

кредиторами своїх вимог. 

3. Дозволити міському голові Олександру Тулупову утворити та 

затвердити персональний склад комісії з реорганізації Новодмитрівського 

закладу дошкільної освіти дитячий садок «Сонечко» Генічеської міської ради. 

4. Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо 

здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та розрахунків Новодмитрівського закладу 

дошкільної освіти дитячий садок «Сонечко» Генічеської міської ради з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 

на 09 липня 2021 року. 
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5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально  

відповідальних осіб Новодмитрівського закладу дошкільної освіти дитячий 

садок «Сонечко» Генічеської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про початок реорганізації 

Червонського закладу 

дошкільної освіти дитячий садок 

«Вишеньки» Генічеської міської 

ради шляхом приєднання до 

Червонської гімназії Генічеської 

міської ради  

 

Враховуючи вимоги статей 104, 105, 107 Цивільного Кодексу України,  

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись  статтями 

26, 59  Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Почати з 09 липня 2021 року процедуру реорганізації  

Червонського закладу дошкільної освіти дитячий садок  «Вишеньки» 

Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 24953845), місцезнаходження: вул. 

Центральна, буд.5,  с.Червоне, Генічеського району, Херсонської області 

шляхом приєднання до Червонської гімназії Генічеської міської ради (код 

ЄДРПОУ 24956803), місцезнаходження: вул. Центральна, буд.7, с. Червоне, 

Генічеського району, Херсонської області. 

2. Червонська гімназія Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 

24956803) є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Червонського 

закладу дошкільної освіти дитячий садок  «Вишеньки» Генічеської міської 

ради. Визначити строк два місяці для заявлення кредиторами своїх вимог. 

3. Дозволити міському голові Олександру Тулупову утворити та 

затвердити персональний склад комісії з реорганізації Червонського закладу 

дошкільної освіти дитячий садок  «Вишеньки» Генічеської міської ради. 

4. Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо 

здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та розрахунків Червонського закладу дошкільної 

освіти дитячий садок  «Вишеньки» Генічеської міської ради з перевіркою їх 

фактичної наявності та документального підтвердження станом на 09 липня 

2021 року. 
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5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально  

відповідальних осіб Червонського закладу дошкільної освіти дитячий садок  

«Вишеньки» Генічеської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про початок реорганізації 

Щасливцівського закладу 

дошкільної освіти ясла-садок 

«Ромашка» Генічеської міської 

ради шляхом приєднання до 

Щасливцівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради  

 

Враховуючи вимоги статей 104, 105, 107 Цивільного Кодексу України,  

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись  статтями 

26, 59  Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Почати з 09 липня 2021 року процедуру реорганізації  

Щасливцівського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» 

Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 36643584), місцезнаходження: вул. 

Миру, буд.79, с.Щасливцеве, Генічеського району, Херсонської області 

шляхом приєднання до Щасливцівського закладу загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради (код ЄДРПОУ 24955560), місцезнаходження: вул. 

Миру, буд.80, с.Щасливцеве, Генічеського району, Херсонської області. 

2. Щасливцівський  заклад загальної середньої освіти Генічеської 

міської ради (код ЄДРПОУ 24955560) є правонаступником всього майна, прав 

та обов’язків Щасливцівського закладу дошкільної освіти ясла-садок 

«Ромашка» Генічеської міської ради. Визначити строк два місяці для 

заявлення кредиторами своїх вимог. 

3. Дозволити міському голові Олександру Тулупову утворити та 

затвердити персональний склад комісії з реорганізації Щасливцівського 

закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» Генічеської міської ради. 

4. Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо 

здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та розрахунків Щасливцівського закладу дошкільної 

освіти ясла-садок «Ромашка» Генічеської міської ради з перевіркою їх 

фактичної наявності та документального підтвердження станом на 09 липня 

2021 року. 
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5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально  

відповідальних осіб Щасливцівського закладу дошкільної освіти ясла-садок 

«Ромашка» Генічеської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про зміну назви 

«Стокопанівський заклад 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради» (код 

ЄДРПОУ 24957263) та 

затвердження Статуту 

Стокопанівської гімназії 

Генічеської міської ради  у  

новій редакції 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», з метою приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства, керуючись статтями 26, 59  Закону  України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити повну назву «Стокопанівський заклад загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради» на «Стокопанівська гімназія Генічеської 

міської ради», змінити скорочену назву «Стокопанівський ЗЗСО Генічеської 

МР» на «Стокопанівська гімназія Генічеської МР». 

2. Затвердити Статут Стокопанівської гімназії Генічеської міської 

ради  у новій  редакції (додається). 

3. Доручити директору Стокопанівської гімназії Генічеської міської 

ради Конопелько С.В. здійснити заходи щодо проведення державної  

реєстрації Статуту у новій редакції та змін у відповідності до законодавства. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  

комісію з гуманітарних  питань.  

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про доповнення виду 

економічної діяльності 

Щасливцівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради та 

затвердження Статуту 

Щасливцівського закладу 

загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради (код 

ЄДРПОУ 24955560) у новій 

редакції 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, 

керуючись  статтями 26, 59  Закону  України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити вид економічної діяльності Щасливцівського закладу 

загальної середньої освіти Генічеської міської ради наступним видом 

економічної діяльності – дошкільна освіта (КВЕД 85.10). 

2. Затвердити Статут Щасливцівського закладу загальної середньої 

освіти  Генічеської міської ради  у новій  редакції (додається). 

3. Доручити директору Щасливцівського закладу загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради Косовій Л.О. здійснити заходи щодо  

проведення державної  реєстрації статуту у новій редакції у відповідності до 

законодавства. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  

комісію з гуманітарних  питань.  

 

Міський голова                                                            Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання  

Про внесення змін до рішення  

позачергової сесії Генічеської міської  

ради VIII скликання від 27 січня 2021  

№ 228 «Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних  

послуг Генічеської міської ради» 

 

З метою розвитку системи надання адміністративних послуг та 

підвищення рівня обслуговування громадян, внесення змін до переліку 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Генічеської міської ради, у зв’язку із внесенням змін 

до деяких законодавчих актів, відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2013 № 588, Положення про Центр надання 

адміністративних послуг Генічеської міської ради, затвердженого рішенням ІІ  

сесії  VIII скликання Генічеської  міської ради від 16.12.2020 № 14,  Регламенту 

Центру надання адміністративних послуг Генічеської міської ради, 

затвердженого у рішенням позачергової сесії VIII скликання Генічеської 

міської ради від 27.01.2021 №227, керуючись ст.ст. 26,59,73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення позачергової сесії VIII скликання Генічеської 

міської ради від 27.01.2021 №228 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Генічеської міської ради», а саме Додатки 1, 2, 3, 4 

до рішення викласти у новій редакції (додаються). 

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються за 

допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора Центру надання 

адміністративних послуг Генічеської міської ради з використанням сервісу 

«Мобільний адміністратор» (додається). 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію   з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту.  

Міський голова                                                                           Олександр ТУЛУПОВ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про прийняття майна  

до Генічеської міської  

територіальної громади 

 

 

 Розглянувши рішення VII сесії Генічеської районної ради VIII 
скликання від 24 червня 2021 року № 83 «Про передачу майна», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань управління комунальним майном, 

керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА 

 1. Прийняти майно (основні та малоцінні засоби) до комунальної 

власності Генічеської міської територіальної громади на баланс Управління 

житлово-комунального господарства Генічеської міської ради (додаток №1) та 

Відділу культури та спорту Генічеської міської ради (додаток № 2). 

 2. Створити комісії з прийому передачі вище вказаного майна згідного 

додатків №3, №4.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова        Олександр ТУЛУПОВ 
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         Додаток №1 

 

Перелік майна, яке передається до комунальної власності Генічеської 

міської територіальної громади на баланс Управління житво-

комунального господарства Генічеської міської ради 

 

№ 

п/п 

Найменування Кількість Інвентарний 

номер 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

1 Комп’ютер в комплекті 

(системний блок, 

клавіатура, комп’ютерна 

мишка) 

1 101490057 14270,0 

2 Монітор «Samsung» 1 10490022 1235,0 

3 Принтер «Canon 3010» 1 10480006 1000,0 

4 Колонки «Genius – S – 

120» 

2 11360287 60,0 

5 Блок живлення  1 11360106 400,0 

  

РАЗОМ 

 

6 

  

16965,0 

  

Секретар ради                                                              Олена ПІКУЛЬ 

 

         Додаток №2 

 

Перелік майна, яке передається до комунальної власності Генічеської 

міської територіальної громади на баланс Відділу культури та спороту 

Генічеської міської ради 

 

№ 

п/п 

Найменування Кількість Інвентарний 

номер 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

1 Комп’ютер в комплекті 

(системний блок, 

клавіатура, комп’ютерна 

мишка) 

1 101490056 14270,0 

2 Монітор «ASUS» 1 10480004 1318,0 

3 Стіл офісний 1 11360378 600,0 

4 Тумба з шухлядами 1 11360381 625,0 

5 Підставка під процесор 1 11360382 250,0 

6 Крісло «Атлантік» 1 11360701 2487,0 

  

РАЗОМ 

 

6 

  

19550,0 

 Секретар ради                                                              Олена ПІКУЛЬ 
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          Додаток №3 

 

 

Склад комісії  

з прийому майна згідно додатку №1 

 

Голова комісії: 

Вівтаник О.Б. – голова постійної комісії Генічеської районної ради з питань 

обліку та управління власністю районної ради. 

Члени комісії: 

Катьохіна О.В. – начальник фінансово-господарського відділу виконавчого   

апарату Генічеської районної ради; 

Остапчук В.М. – начальник відділу управління комунальним майном 

Управління житлово-комунального господарства Генічеської міської ради; 

Чорна С.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Управління житлово-комунального господарства Генічеської міської ради.  

 

 

 

Секретар ради                                                                Олена ПІКУЛЬ 

 

 

         Додаток №4 

 

 

Склад комісії  

з прийому майна згідно додатку №2 

 

Голова комісії: 

Вівтаник О.Б. – голова постійної комісії Генічеської районної ради з питань 

обліку та управління власністю районної ради. 

Члени комісії: 

Катьохіна О.В. – начальник фінансово-господарського відділу виконавчого   

апарату Генічеської районної ради; 

Зюмкін О.А. – начальник Відділу культури та спорту Генічеської міської ради; 

Поліщук В.В. – головний спеціаліст Відділу культури та спорту Генічеської 

міської ради; 

 

  

Секретар ради                                                              Олена ПІКУЛЬ 
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ПРОЄКТ  

Генічеська міська рада 

Херсонської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08  липня   2021 року       №             м. Генічеськ 

                  ІХ  сесія VІІІ скликання 

Про звільнення старости села Стрілкове  

Пуделка Юрія Борисовича 

 

У зв’язку з отриманою інформацією з єдиного  державного   реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, 

що  староста села  Стрілкове  Пуделко Юрій  Борисович є засновником  ряду 

юридичних осіб, про що останній не  зазначив у декларації особи, 

уповноваженої на  виконання  функцій держави або місцевого 

самоврядування, що є порушенням  вимог  чинного законодавства, керуючись 

Законом України «Про запобігання корупції», статтями  26, 59  Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити старосту села Стрілкове  Пуделка  Юрія   Борисовича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну   

комісію з питань прав людиним, законності, депутатської діяльності,  етики та   

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                          Олександр ТУЛУПОВ 

 

 

 

 


	1.3. Викласти у наступній редакції зміст таблиці «Ресурсне забезпечення програми розвитку та підтримки медичної  сфери Генічеської міської територіальної громади на 2021 рік» розділу IV. «Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансува...
	1.4. Доповнити пункт 25 розділу VІ. «Перелік завдань (напрямів), заходів програми та результативні показники» наступного змісту згідно з додатком 3 до цього рішення.
	1.5. Викласти у наступній редакції зміст строки «Всього» та «Разом» розділ VІ. «Перелік завдань (напрямів), заходів програми та результативні показники» наступного змісту згідно з додатком 3 до цього рішення.
	1.3. Викласти у наступній редакції зміст строки «Всього» та «Разом» розділ VІ. «Перелік завдань (напрямів), заходів програми та результативні показники» наступного змісту згідно з додатком 3 до цього рішення.
	1.1. Платники податку.
	1.3. База оподаткування.
	1.3.1. Базою  оподаткування є легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення.
	1.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.1 цього рішення.
	Структура та організація роботи
	Компетенція відділу
	Права відділу
	Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу
	Відповідальність посадових осіб відділу
	Заключні положення
	Міський голова                                                                 Олександр ТУЛУПОВ

