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yKPAIHA
БЕЗЛIОДЬ СЪКА СЕ,JIИШIНА РАДА _

хАРкIВсъкоГоРАЙоНУхАРкIВсЬкоiоБЛАсТI
II пленарне засiдаllIlя I сесii vtII скликання

нOго

,!II

скликання

Вiдповiдно/Iосl..46Законl,УriраТниuПромiсцевесаМоВряДУВанняВ
YKpaTHi> селиIцна рада

вирl[шилА

затвердити ,такий поря/lок дeHHlri,i [1 trпенарного засiдання l ceciT селищнот ради

V[II скликання:

ПОРЯДOК ДЕННИЙ
II пJIЕндрноt,о зАсtдАння I cpcli БЕзлюдIвсъкоi свлищноI

рАди иlI склrIкАння

1. Про початок реорганiзацii Ксlтлярiвськоi сiльськоi ради, Хорошiвськоi

сеJIищноI ради, Васищiвськоi се.,.,.rцнот ради, Лизоryбiвоькоi сiльськоТ ради, що

увiйшли до складу БезлюltiвськоТ селищltоТ ради,

2. Затвердження По.тtожечня пр() сl,арост Котлярiвського, Хорошiвського,

ВасищiвСького, Лизогубiвського старос гинських округiв,

3. Про створення фiнансового уljравлiння БезлюдiвськоТ селищноi ради,

затвердження Положеrrня про фiнансове управлiння та вжиття заходiв щодо

його державноТ реестрапii,

4. Про затвердженНЯ Cl}j,VKT),pl.t i tlt,гатного розписУ фiнансового управлtння

БезлюдiвськоТ сеJIищноТ ради,



5. Про створення КУ <I_{eHTpy надання соцiальних послуг) БезлюдiвськоТ

селищнот ради, затвердження Положення про Ку кцентру надання соцiальних

послуг) та вжиття заходiв щодо його державноТ ресстраuii.
6, Про затвердження структури i штатного розпису КУ KI_{eHTpy наДаННЯ

соцiальних послуг)) БезлюдiвськоТ селищноТ рали
1. Про створення вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ селищноТ ради, затвердження

Положення про вiддiл освiти БезлюдiвськоТ селищноТ рали та вжиття заходiв

щодо його державноТ ресстрачiТ.
8. Про затвердження структури i Lштатного розпису вiддiлу освiти

Безлюдi вськоТ сел и щноТ рали.
9. Ilpo затвердження структури i штатнOго розпису БезлюдiвськоТ селищноТ

ради та lT структурtlих пiлрозлiлiв.

l0. Про внесення змiн до рiшення XXXXIIl ceciT VIl скликання селиЩноТ

ради вiд24 грудня 20|9 року uПро мiсцевий бюджет на2020 piK> та додаткiв до

нього.

l l. Про премiювання Безлюдiвського селищного голови та до !ня мiсuеВОГО

самоврядування.
|2. [1ро визначення умов оплати прачi Безлюдiвському селищному головi на

202l piK.

l3. Про встановлення надбавки педагогiчним прачiвникам за престижнiсть

прачi у розмiрi 30%

14. Про рс,lзроблсння проI,рами соцizutьно-економiчного роЗвитку
БезлюдiвськоТ селищt{оТ рали на 202l -2025 роки.
l5. ГIро передачу земельних дiлянок державноТ власностi у комунальну

власнiсть.
l6. Про прийняття у комун€Lльну власнiсть БезлюдiвськоТ селищноТ ради
Бiблiотеки фiлiТ та майно бiблiотек фiлiй зi спiльноТ власностi

територiальних громад, сiл, селищ, MicT Харкiвського району
17, Про формування депутатськоТ ФракцiТ кСЛУГА НАРОДУ) у
Безлюдiвськiй селиrцнiй ралi Харкiвського району XapKiBcbKoT областi Vlll
скл и кан ня.

l8. Рiзне.

Безл юдiвськи й сели щн и й микола кузьмlнов
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