
yKPAiHA

прот,Oкол
lI cEcli БЕзл}одtвсъкоi св.лищноi рдди vltl скJIикднн,l

хАркIвсъкого рдйон у хдркIвсъкоi оБлАстI

вiд 22 грудня 2020 року
l 3.00

сесiю вiдкрив кузьмiнсlв микола миколайсlвич _ Безлlодiвськийr селищний

голова.
На засiдаrrнi ll ceciT БезлrодiвськоТ селлt iHoT Ради VIII скликання iз 26 депута'lв

прибУло23депУтати,3л-эпУтативiДсl,тнiузв,язкУзхворобою.
У 

"iдr,оuiдност,i 
до п.12. ст.46 Законl,УкраТнлr кIIро MictteBe самоврядування в

YKpaTHi> та ст, 1 5, Pet,;taMeHTv Ье.lтиlлноТ ради VII скликання II сесiя

БезлюдiвськоТ селищноi Рад",i е повноtsа}{ною,

поi,я,цок дЕнниЙ

l. I1po затвердження Регламенr,у Безirrодiвськот селиrl{ноI Ради VIII

скликання))
доповidас.. стассва я.ю. _ секретар Безпюдiвськот селицlноl,

2. Про затверджен}rя ГIоложЬння прс IlocTiйHi KoMiciT Безлюдiвськоi

селищноТ ради VlI[ ск;tикання)

2Iрцрstdgý;Стасева Я.К t. -- секрегар Б,эзпrолЬськоТ сеrtищноj,

3. llpo затвердженtlя ll.пану, роботи Безлюдiвськоi селищноi Ради VIII

скликанн я Ha2O2i piK

Доповidае: Стасева я.ю. - секрс :ар Без:rюдiвськоТ селищноТ,, 
_

4, Про :]атверлження гiрограми соцiально-економlчного розвитку

БезлюдiвськоТ се-ltишlноТ ра/{и Ha202I-2025 роки,

llоповidае; Г[iдкопай д.iэ. -- ce*pe,Iap викOIiавI{ого KoшliT,eTy БезлюдiвськоТ

селищноi радI,1

5. I1po затвердженIIя бrодже'Y Безлttlдiвськоi сlепt,tщноТ рали VIII скликанI{я

на2021 piK' 
,,о,,,.,,rи l) \.4 r,r,!lr.вI{иi;i бrzxt,a_ заноТ бухгыттерiТ

Д9!9ý]dr9; Itаtашrlик t).I\{. го.lI()tзIlиi;l бizxr,zulTcp llel-I,I,pzullзol

[iезлюдiвськоТ ce.lt и tt_tHoi pl,r 11

щ



6. Про внесення змiн до рiш,ення Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 04,|2,20

кПро затве коhавчого KoMiTery>

Доповidас"; Безлюдiвський селищний голова
,7. Про грами <Здорова мати - здороВа дитина>> на 202|-

виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ

опрофiлактики населенн я rта 202|,202З

роки.
Доповidас: Пiдкопай А.В.
йищноi ради.
9. Про затвердження 11рог,рами боротьби iз захворюванням на туберкульоз

виконавчого KoMiTery Безлюдiвськоi

iкарського забезпечення мешканцям

страждають на piпKicHi (орфаннi)

виконавчого KoMiTery Безлюдiвськоi

СеЛИЩНОi РаДИ' 
4, кщукровий дiабет> > на 2о2|,

1 1. Про затверлженfя Кt мплексноi програмI

202З роки.
допоЬidоr, пiдкопай д.в. .tкDетар виконавчого KoMiTeTy Безлюдiвськот

ами по наданню адресноТ грошовоТ

ю недостатнiстю, якi проживають на

а отримують програмний гемодiалiз на

виконавчого KoMiTery Безлюдiвськоi

логiя> н,а 2021,202З роки,
виконавчого KoMiTery БезлюдiвськоТ

cHicTb БезлюдiвськоТ селищноi ради
ежитловоi булiвлi амбулаторii загаrrьноi

злюдiвка по вуJIицi Кооперативнiй, 32

i.
ник БезлюдiвськоТ селищноi ради

документацiI <Детальний [лан територiТ

озмiщення булiвель торгiвлi,

дник БезлюдiвськоТ селищноi ради



16.1'ПропогоДженняпрокТУзеМJIеУстроюЩоДозмiниМежнаселеноГо

ОбЛаСТi'' - - селищноiради,"жТffi,"#f 
;ъх* #f*':ЁГ"т:
fBHi 

Ди лицi Клубнична, 18

всъкоi областi,
_,"*;Ъ;;;;ядникБезлюДiвськоiселиЩноiраДи.
lacHic 

ведення особистого
Миколайовичу в

селянського господарства Харкiвського району

с. Васищево по вулицi Слобiд

- земJIевпорядник Безл lцноi ради,

власнiсть земепьноi будiвниuтва 1

будинку, господарськ ,l";}i?j|., ,Ъ
овичу в с, Безлюдl

KiBcbKoi ОбЛаСТi. 
съкоi селищноТ ради.

Ti' 'вськоТ селищноТ ради,
янки для будiвничтва 1

елъ i споруд гр, Лисак

Харкiвського району
Геннадiю lвziновичу в

Харкiвськоi ОбЛаСТi. , . ,iвсъкоi селищноi ради.
доiовidае:ткаченко М' пянки для булiвничтва l

2з. Про цереДаЧУ l будiвель i споРУД ГР.

вулиця Колективна, 1l

iBcbKoi областi,
земJI евtIор ядник БезлюдiвськоТ селиlцноТ ради,

24'IфоцереДачУУвласнiстьземельноiДiлянкиДлябУпiвничтваl
обслуговування }цитлового будинку, ,о,поочрських бупiвелъ i споруд гр,

i



i в с, Безлюдiвка по вулицi Р,Левицького, |2

ськоi обЛаСТi. 
кот селищноj ради.
и для будiвничтва l

}дiвель i спорул lРл
buyn*y ЗмiТвському, 29

ськот областi,
,"*п"u"о|ядник Безлюдiвськоi селишноТ ради,

земельноТ дiлянки ДЛ1

сподарських бупiвелъ 1

бушiвниuтва i обслуговувz Василю Вiталiйовичу в

;;;руО гр. ,,ЩехтЯрьовiй 
Kl 4 Харкiвського району

с. Безлюдiвка по вулиц1

;НЖ"# r"-'"1ХН ; м, в, - " y: 
: :: ",:#*i ;; 

з л ю д i в с ь к оi с е л и щн оi р ади,

п тlро передачу у -а;1*iirj*ж;;.j';;ТiaЁ: fН'""Jff'"ulrl

i в с, Безлюдiвка п ) вулишi огородня, 45

iвсъкоi областi,

- землевгIорядник БезлюдiвськоТ селищноТ ради,

28.11роПереДаЧУУвласнiстьЗеМеЛьноТДiлянкиДлябУдiвничтва1
обсэrуговуВання}киТЛоВого.оУДинкУ,гlспоД]РсЬкиКбУпiвельiстrорУлГр.
Ткаченко Галинi Грrrорruпi' в'с. Безлюдiвка по вулиrti ЗмiТвська 99

XanKiBcbKoT ОбЛаСТi. .. rишноТ ради.
. - землевпорядник Безлюдtвськоl "yT:j,Iii,l""^
власнiсть земельнот дiлянки для будiвниuтва l

обслуговування житлового будинку, господарських бушiвелъ i споруд гр,

Г.айденко Якову Григtlровr.rУ^^' u' .. Безлюдiвка по вулицi Змiiвська 9,7

Харкiвського РаЙОНУ вськот селищноТ радИ,

L]qJLаsЦg1;Т'каченко iянки лля будiвниuтва. 1

Тб,--ПрО IIередачУ У iулiвель i спорул гр. Бойко

обслуговування житлов Лиманська, 9 Харкiвсъкого

I-Iаталi Волtодимирiвнi в с,

району XapKiBcbKoT ОбЛаСТt, 
,iBcbKoT се.lrищноi ради.

'Допuiidае;Ткаченко М,В, - (и для ведеI{ня особистого

Jl. Про переДаЧУ У ВЛа 
.BaHiBHi в с Безлюдiвка по

селянського господарства

вулиui Оr,ородtня. liвськоi селишнот ради,

до-ritпurткаченко М ки для велення особ.истого

з2. Про IlереДаЧУ У (ановичу в с. Без.ltюдlвка ПО

сеJlянського гос подарс

вулиlдi XapKiBcbKa, л^аiпдD.тппяпник БезлюдiвськоI селиЩНОi РаДИ,

Доlltlвidас : Ткаченко М,В, - землевпорядни]



дiлянки для ведення особистого

ет lcax огли в с, Безitюдiвка По

к Безлюдiвськоi селишНОi РаДИ,

з4. про передачу у власнiстъ ..r.n"ri"i,n"n*" для ведення особистого

селянського ,,о,пЬдuр","u гр, IIIевченко ё,рr.iо олександровичу в

'Ёжът;":"t"ril,#.":".Ж:u'ор"*"кБезлюдiвсъкотселиrцнотради,з5. I1po надання дозв"", *:'i;;;"ъ"",i вйрiuпi на розробку noo,*

зеN{ле),строю 

,;;;" 
вiдведення земельноi 

- 
дiлянки *:-, 

будiвниuтва l

:'.:HH*"*:H"JiT#,i:;:""i*::Y;д"g*::l".:Ё;:li,lo-lxilJЁ
облас,гi. 

аqенко Nl.в. _землевпорядник.Б_езлrОЦiВСЪi:l::.,ЧI'"#Ёробку

фжЖ#"^Ni","] Т";;;';;""" тетян i Ан атол iТв

проекту земJrеустрою *оlол вiдведенн" ."Nlъпо"от 
дiлянки для ведення

особрtсто.о ..пrп.ького ,о,пооо]Ё-,; 

'::_P"n'oiBKa 

по ПроI]УЛкУ овочевому'

Ё;уJ*{{тi;*,"ЧilЁх,""r',хх*,БезлюдiвськотселиuIнотради,_
з.7. г[ро напання дозво"у .;;;;.py*u миколi олександровичу на розробку

I,Iлеусlрою ". ;I;*:il;-rgц,i,"",Ti;d;iШ;
;;'fi"nýl|? _:::"_п"'областi
т к ач ен ко м. в . _ з емл евгI 

9р т* Р :.]:1'.:-::,-"'

з8. про напання дозволу гр, КозУб_9::it МИКОЛаtВНt

зем.lеустроо-Йоо uiдu,д,пн" земельноi дiлянки дJIя в

сеJrянського госIlодарства u',, ъ"п,дiвка, По вУJIицi Улянс

gш#+Э#н-fi *a*,_r*r*ilж;.нi*;",селищноiраши
зg. про нада ня oo.uoniЁ.,b;i;у. БоОО'"-Л|vvУ-'- 

,""^H,r;x,J"";ffff1

гtроекту зем iулiвелъ '_ :::l*
обсrrуl.овува (аркiвського районУ

в с. I]езлrодi
XapKiBcbKclT обllас,Г оrлтtёRПо ядник Без;rюдiвськоТ селицноТ ради,

Друрsфg;;]Йч.r'по 
Nt.B' - земJlевПо^ яднИ -{овичу на розробку

40. Про надання дозВопу ,р, ПiдкЬпай Миколi Миколал

проек,ry земJlе ],рою щодо

особистого сел ського I,оспо

харкiвського р оНУ ХаРКiВСЪ r

!о'повid ас : Ткачеttко *Ол - земле

Tr. Про надання дозволУ 'Р ,_лл
проскту землеусl,рою щодо вlдве



особистого селянського господарства в с. Безлюдiвка по вулицi Блулова Ф,

(бiля буп. 1/3 )Харкiвського району XapKiBcbKoT областi.

доповid оr ; ткаченко М.в. - землевпорядник Безлюдiвськоi селищноi ради.

42. Про передачу у власнiсть земельноi дiлянки для ведення товарного

сiльського.пооч|."*о.о виробництва гр. Старолубцевiй л м. на територii

Безлюдiвськоi сЁлищноi ради Харкiвського району xapkiBcbko1 областi

Допо Bid ае : Т'каченко М.В. - ..rпЪuпорядник Безлюдiвськоi селищноТ Ради,

4з. про надання дозволу гр. ксензовiй л.к. на розробку технiчнот

оопуr."rацiт iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi

дiлянкИ в HaTypi (на MicuýBocTi) для ведення товарного сiльськогосподарського

виробництва на територii Безлюдiвськоi селищноТ Ради Харкiвського району

XapKiBcbKoi областi
доповidае: ткаченко м.в. _ землевпорядник Безлюдiвськот селищнот ради,

iц. Про передачу у власнiсть земельнот дiлянки для ведення товарного

сiльськогоспода;со*о.о виробниllтва гр. Ничипоренко Ю:е, на територiТ

Безлюдiвськоi сЁлrщпоi радиХаркiвського райоцу XapKiBcbKoT областi

Доповidае: Ткаченко М.В. - зеIчLлеВпорядник Безлюдiвськоi селищноТ Ради,

в. Про передачу у власнiсть земельноi дiлянки для ведення товарного

сiльського.поочр.r*о.о виробництва гр. Трач В,А, на територiТ БезлюдiвськоТ

селищноi Ради *аркiвського району xapkiBcbkoT областi

Доповidаеi; Ткаченко М.В. - зеI\4левпорядник Без

4С Про внесення змiн до рiшення XXXXIII с

z}ilg року Про налаННЯ !,r,-Зволу ПП < Агат>

щодо "iдu.д.п", земельнui дiлянки в оренду лля lншого

сiльськогосподарського призначtчgя ( 1ля обслуговування нежитловоI булiвлi -
сiносховища) .u чор..ою с. Безлюдiвка, вулиця змiiвська, 159 Б харкiвського

району XapKiBcbKoT областi i ,

допоirdоr, Ткаченко М.в. - землевпор дник Безлюдiвськоi селищнот Ради,

4,7, Про внесення змiн до рiшень XXXXIII ceciT VII скликання вiд 24 грудня

2019 року : кпро надання дозволу пп к дгат> розробку проекту зеIчlлеустрою

щодо вiдведення земельноi дiлянки в оренду для iншого

несiльськогосподарського lrризначення (дrя обслуговування нежитловоТ будiвлi

-мехмайстернi) за адресою с. Безлкrдiвка, вулиця Р.Левицького, 28 Е
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi>,

доповidае; ткЪченко М.В. - землlвпор цник БезлюдiвськоТ СеЛИЩНОТ РаДИ,

4& Про внесення змiн до рiшень хххкII ceciT VII скликання вtд 24 грудня

20irg року: Про налання дозволу ПП < Агат> розробку проекту зеN{леустрою

щодо вiдведення земельнсi дiлянки в оренду для iншого сiльськогосподарського

призначення (длЯ обслуговування нежит]IовоТ булiвлi -когrтори) за адресою с,

Безлюдiвка, вулиця Р.Левицького, 28 В Харкiвського району XapKiBcbKoT

областi.
доповidае : ткаченко м,в. _ землевпорядник Безлюдiвськот селищнот ради



49,ПровнесеннязмiнДорiшенняххххIIIсесiТVIIскЛиканнявiд24групня
2019 рокУ Про 

'адання 
дозвопу ПП к Агат> fо,робпу n|-o.:n'y землеустрою

ЩоДовiДвеДенняЗеМелЬноiдiл"нк"-.;оренДУДЛяiншого
сiльсъкогоспоДаРського 

пп""u"Ъп""'iоп" обслуговування н€житловоi будiвлi -

сiносховиша) за адресою .. 
- 
ъ..йдiвка, ";;;; *. ЛеВР ЦЬКОГО' z8 Ж'

ЖЬ:т;н::lýiry'{}Т.""-,ъЦу*i,Б::"-оДiвськоТселиtцноТраДи
50. Про внесення змiн до pi..r" iixxrrr ceciT VII скликання вiд 24 грулня

2019 року:про надання ооruо-пУ-ПП.u АГаТ> Po'PoonY ПРОеКТУ ЗеМЛеУСТРОЮ

* ооо, 
" 

i дu 
" 

д" n n, 

"_ 
;:у il",i*i"*#*ёх :'r."; ", 

#:,;Ъ *"i; ] 
" ", 

ЦН,""l,",

за адресою с, Безлюдtв;;':'Й;;,- Р,Jt,u"цького, 28 К

ну XapKiB ищноТ раДИ.

доповidас:Ткаченко 
r:?._ кот селицlноi ралИ

5L l1po внесеllнЯ ЗМlН ДО 
_л опlо n з

vtl скликання вiд 05 листопада 2019 Р 'Т"IЙ:"l:;::iН
проекту землеустрою *оо:__ ВiДВеДеНН ;ору лчlикитовичу в

веденItя о,оо"(],,ого селянаъкого господi

.. Б".п.Оiвка пО вулиui Перемоги>' ,пищноТ ради,

pШ"r#fui*:;-".,"ъх7НЖ ъй,"*iвельного

*ш*;}lТJffil,ь:lтх,""нт;I 
лишtrотради

5з. гlро розгляд заяви ГР, КРИВОНОl _,tъсъкогосподарсIПРОХаННЯМ 

НаДаТИ

/tозвiлнапрОДажЗеМеЛъноТдiлянкиlе9i.лъсъкогосПоДарсъкогопризнаЧення
кадастров"и"riJ*"р бзz5rssЁо6,оii,оiz,ОО++ 

За аДРеСОtО С' БеЗЛЮДiВКа ВУЛИЦЯ

ЗмiТвсiка,2 б' _л-,fl^Dплпqпник БезлrодiвськоТ селиrцноТ ради,

)ф#',i#'}",М В 
",iiHfi: 

"Т#;;;_Я*:;*i:""?,#",,ъlтi i

обс.тlуговуuu*,i, житJ]ового буд,ппr, ,о,пооЙ;;-;лбу"::,ъ i спорУЛ ГР, LЦПаК

Днлрiю Микоrrайовичу ,_,;. 
'БезлЬдiв*u, ujп"uя овочевий, 20А Харкiвського

рuИо"у Хацlкiвсъкоi облаС''' .олп'"о.. селишноТ ради,

Иonoiidor,'l'Ka.rertKo М,В, - землевпо для будiвrrиuтва l

'ffiПJi:,T1?;i:"b.:"а;Hi"-r_ велъ i споруп гр

Ярьоменко RiкторiТ 
., ":nJiuHi 

в 
-: 

,),лиця ЗмiТвська, 7

#шЁ T;l: : :: fiз*1 ::l"",.:Тffi n 
"* 

Б.,п о дi в с ь к от с е л и ш н оi р ади,
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ник БезлюдiвськоТ селищноi ради.
ачовiй О.В. на розробку технiчноТ
новлення (вiдновлення) меж земельrtоТ
бслуговування не житловоТ булiвлi за
никiв, l0-A.
ник БезлюдiвськоТ селищноТ ради.
ану територii , обмеженою вулицею

Просролочною,вулицею Орсшкова,садибною житловою забудовою по вулицi
Орешкоца та дiлянкою сiльськогосподарського призначення в селищi Васищеве
ХаркiвсьКого райоцу Харкiвськоi областi.
Доповidае; Ткаченко М.В. - землевпорядник БезлюдiвськоТ селищноi Ради.
59. Про передачу у власнiсть земельноi дiлянки гр. KaHyHHiKoBy В.В. для
булiiвничтва i обслуговування житлового булинку господарських булiвель i

споруд в с. Лизогубiвка lrо вул. Поштова, 34.

ДоповiQае: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдiвськоi селищноi ради.
60. Про перед4Fу у власнiсть земельноi дiлянки гр. Блулову В.П. для
булiвничтва i обЬлуговування житлового булинку госlrодарських булiвель i
споруд в с. Лизоl,убiвка по вул. Поштова, 3 1.

ДопоBidае; Ткаченко М.В. - зеNLлевпорядник БезлюдiвськоТ селищноТ ради.
61. Про надання дозволу Безлюдiвськiй селищнiй ради на розробку проекту
землеуотрою щодо вiдведення земельноI дiлянки для обслуговування
IIежитловоi булiвлi бойлерноi в с. Безлюдiвка по вулицi Перемоги (бiля булинку
85) на територiТ Безлюдiвськоi селищноТ ради Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi.
Доповidае; Ткаченко М.В. - землевпорядник БезлюдiвськоТ селищноТ ради.
62. Про передачу у власнiсть земельноТ дiлянки для булiвництва i

обслуговування житлового булинку, господарських булiвель i спорул гр.
CaBocKiHy С.С. в с. Безлюдiвка по вул. Перемоги 2З7 на територii БезлюдiвськоТ
селищноi ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi.
Доповidас: Ткаченко М.В. - зеIчLлевпорядник Безлюдiвськоi селищноТ ради.
бз. Рiзне

СJIУХАЛИ: l. IIро затвердження порядку денного II ceciT БезлrодiвськоТ
сеltиttltlоТ раJlи.

Iнформсtttiя: Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський сеJIищний голова.

СJlУХАЛИ : Го.тrову постiйноi KoMiciT з питань земельних вiдносин та еко_ltогit'

[IlMaTbKo K).l. стосовно включення до порядку денl{ого питання, яке було
до.цатково розгJIrIl-{уто на гrостiйнiй KoMicii
l, [Ipo надаLIня дозвоIIу на розробку trроекту землеустроIо щоlIо вiдведення
земеJIьноi лiляrrки у B;IacHicTb ллtя будiвничтва i обс-lrуговування житлового
будинку, госпо/lарських буаiвель i споруд гр. Шевченкt-l Олександру



Воltодимировичу в сел. Безлюдiвка по вул. Лесi УкраТнки, 3 Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi.
вирIшиЛИ: Пiдтримати пропозицiю Шматько Ю.I. та вклЮЧиТИ tlИТаННЯ ДО

порядку денного. Рiшення прийнято, голосуваJIи , ((за)) -23

депутати, ((проти)) - немас, (утримались)) - немас,

сJ]ухдЛИ : f'олоВу постiйНоТ KoMiciT з питань бюджету, економiки, фiнансiв, та

комуналЬноТ власНостi ПiдКопай д.Б. стоСовнО включення до порядку денного

питань, якi бу.lrи /lолатково розглянутi на постiйнiй koMiciT

l. Про затвер/lжеFIня Положення про комуналы{у органiзацilо Безлюдiвськот

се:rищноТ Ради <Мiсцева пожежна команда N93)

2. Про затвердя(ення Порядку вiдшкодування компенсацiТ за пiлы,овий проТзл

окремих категорiй громадян автомобiльним транспортом заг€Lпьного

користування на примiських маршрутах на примiських маршrрутах на 2021 piK

3. llpo прийня,tr,я зi спiльноТ вэrасностi територiа;rьних ГроМаД СiЛ, СеЛИЩ, MicT

харкiвського району до комунальноi власностi територiальноi громади с.

Безлюдiвка комуF{длъного нЕкомЕрцIйного пIдприемствд
хдркIвськоi рдЙонноi рдди (ЦЕНТр пЕрвинноi мЕдичноТ

допомlоl'И }г,, з хАркIвського рАЙону (кол СРлtlоу 38008933).

вирIшИЛИ: Iliдr,риматIr lrроIlозицiю Пiдкопай А.Б. та включиlи питання до
порядку денного. Рiшення прийнято, голосували , ((за)) -2з

/1еIlутати. (проти)) - немае, (утримапись)) - немае,

СЛУХДЛИ: ()екретаря виконавчого KoMiTeTy БезrrrодiвськоТ селиЩнОТ РаДИ

ПiдкогlаЙ д.в, стосовнО включенНя дО порядкУ денного питання, яке було

додатково розгJ]януто на пос,гiйнiй KoMiciT з питаIIL oXopoHLI здоров'я,

соцiального захисту населення, освiти, сrrорту та культури та виконавчому

комi,гетi

l. Про прийнятl,я в комунальну власнiсть БезлюдiвськоТ селиЩнОТ РаДи ЗаКЛаДiВ

освiти та майIIа iз спiльнот власностi тери,торiальrrих громад, ci:t, селиш

Харкiвського райоlrу, якi увiйшли до складу Безлюдiвськоr селищноТ ради.

ВИРIШИЛИ: IIiдrгримати пропозицiю ПiдкопаЙ А.В. Рiшення приЙнят'О,

r,оJlосувапи, ((за)) -23 депутати, ((проти)) - немаС, (УтрИМаЛиСЬ) -

IIeN{aC.



ВИРIШИЛИ: Голосувати за Порядок денний в цiлому, Рiшення прийнято,

1олосували , ((за) -23 депутати, (проти) - немас, (утримались) - немас (рiшення

додаеться).

слухдли: Кузьмiнов М.м. виступив з пропозицiсю вiдповiдно до регламенту

обрати секретаря ceciT.

/{епутати внесJlи Ilропозицiю обрати секретарем ceciT депутата Сверллик Т,В,

вирIшИЛИ: ;олосувати за секретаря ceciT Сверллик т.в., Рiшення прийнят,о,

голосуваJIи , ((за)) -22 депутати, ((проти)) - нема€, (утримtLлись) - нема€,

(Щепутат Свер/tllик не голосувала).

Свердлик'Г,В. гrриступила до виконання cBoia обов'язкiв.

сJrухдЛИ:2. Про затвердження Регламенту БезлюдiвськоТ селищноi ради VIII

скликання))
доповidас.. стасева я.ю. _ секретар Безлюдiвськоi селищнот.

Cr.accBa я.Ю. доt-lовiла, що даний документ був опрашьованиЙ На Bcix ПОСТil'rНИХ

комiсiях i голови постiйних комiсiй надали протоколи комiсiй без зауважень з

цього IIитання, Bci депутати були ознайомленi з Регламентом, BiH бу"

завiзований члеtlами ,га головою профiльноТ KoMicii. Однак профiльна комiсiя до

цього часу1ак i tle надала протокол засiдання пос,гiйнот koMicii.

f{егrутат Дрес.гt-lв ю.о. взяв слово до виступу, доповiв про роботу постiйrrоТ

KoMiciT з питаFlЬ лепутатСькоТ дiяЛьностi, депутатсЬкоТ етики, правопорядку,

законностi та зв'язкiв з громадськими органiзаuiями та надав на cecii не

ltijtllисаний гоJlовою KoMiciT та секретарем KoMiciT протокоЛ, який буu не

заресстроваttий. У зв'язку з тим, що документ був офорп,rлений не нсLпежним

чиl{ом, BiH не був прийнятий до вiдома.

ВИРIШIИЛИ: Рiпrення прийнято, голосуваJIи (за)) -2з депутати, (проти))

нема€j, ((утрима,jtись) - немас (рiшення додасться).

СJIУХдЛИ: з. Про затвердження Положення про Постiйнi KoMiciT

БезлюдiвськоТ ce.lttlщHoT ради VIII ск"тlикання)

Доповidае; Стасева Я.Ю. - секретар БезлюдiвськоТ селищноТ.

Cr.aceBa Я.Ю. доllовiла, що даний локумент був оrrраrlьованиЙ на Bcix ПОСТiЙНИХ

комiсiях i голови Ilостiйних комiсiй надали протоколи комiсiй без зауважень з

I{ього tIитанI]я, Bci депутатибули ознайом.ltенi з Положенням. Олнак профiльна



комiсiя до цьо1о часу так i не надала протокоп засiдання постiйнот koMicii,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувчtли (за) - 20 депутатiв, (проти) - 1

депутаТ (Дрестов), (утрим€tлись)) - 2 депутати (Чуб, Кова-гrь) (рiшсння

додасться).

сJ1ухлли: 4. [Ipo затвердження Плану роботи БезлюдiвськоТ селИШIНОТ РаДИ

VIII скJIиканFI я на2021 piK

Доповidа с;Стасева я.ю. - секретар БезлюдiвськоТ селищноТ.

стасева я.ю. доповiла, lцо даний документ був опрацьований на Bcix постiйних

комiсiях i голови постiйних комiсiй надzLли протоколи комiсiй без зауважень з

L(Lого питанFIя, Bci депутати були ознайомленi з ГI-паном роботи, BiH був

завiзоваНий члеttами та головоЮ профiльноТ KoMicii. Однак профilrьна комiсiя до

цього часу так i rre надала протокол засiдання постiйноi koMiciT,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за)) -2з депутати, (проти))

LIeMae, (утримаlись)) - нема€ (рiшення додасться),

СJ]УХдЛИ: 5. IIро затВердженнЯ програмИ соцiально-економiчного розвитку

БезлюдiвськоТ селиrцноiради на202|-2025роки.
Доповidас. Пiдкопай д.В. - секретар виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ

селишtноi ради

ВИРIШИЛИ: Рilttення прийнято, голосували ((за) -2| леIIутати, ((проти)

немас, (утримаJ,Iись)) - 2 (Арестов, Чуб) (рiшення додасться),

слухдЛИ: 6. IIро затВердженнЯ бюджетУ БезлюдiВськоТ селишноТ рали VIII

скликання па202l piK.

Дс,lповidас; Кшаrпник 1.1V1. - головний бухгалтер централiзованоТ бухгалтерiТ

Безлюдiвськоi селищноi ради

ВИРlШИЛИ: Рiltrення прийнято, голосували <<за>> - 23 депутати, (проти) -

IJeMac, (утриI\,tались) - немас (рiшення додаеться).

сJIухдЛИ: 7 IIрО внесеннЯ змiн дО рiшеннЯ БезлюдiвськоТ селищноi ради вiд

04,|2.2О <Про затвердження складу виконавчого KoMiTeTy>

ДрцрslПqq,. Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський се;rищний I,олова

ВИРlШИJIИ: Рiшrення прийня,го, голосуваJIи (за)) -21 депутати, ((про,l,и))

немае, (утримtl,.,Iись) - 2 депутати (Чуб, Дрестов) (рiшення додасться),



СЛУХдЛИ: 8. [Iитання порядку денного (}Г9 1,8, g, 10, 11, \2, 13) про

затвердження медичних програм, якi попередньо були розглянутi на засiданнi

Rиконавчого KoMiTeTy.

Доповidас; Пiдкопай А,В, - секретар виконавчого KoMiTeTy Безлюдiвськоi

селищнот рали.
За кожну програму голосували окремо,

вирIшили: рiшення прийнято (питання порядку денного Jvs 7,8, 9, 10, ||, |2,

13), гоJIосуваJIи ((за)) -2З депутати, ((про,Iи)) - немас, (утримались)) - немас

(рiпrення до/tаю,гься).

сJlухдЛИ:9.Наступний блок питань порядку денного (JV914 по 52, 54 по 62 ),

питання шодо земельних вiдносин,

Доповidас ; l'каченко IVI,B, - землевIlорядник

Ради,

БезлюдiвськоТ селишноi

За кожне пиl.анFIя голосувЕLли окремо. По BciM рiшенням голосувzuIи

олнос,гайно.

ВИРIПlИЛИ: Рirlrення прийнятi, (питання порядкУ ленного J\lЪ14 по 52, 54 по

62) голосуваJlи (за) -2з депутати, ((проти)) - немас, (утримаJrись) - немас

(рiшення дода€]l,ьс я ),

сJ]ухАли: I1po розгляд заяви гр. кр.ивонос Алли uтi:'::и з проханням

наltати дlозвi.тr на продаж земельноi дiлянки несiltьсъкогосIIодарського

l1рLiзначення кадаст.ровий номер бз25155600:00:012:0044 за адресою с,

БезлюдiВка вуJlиLtя ЗмiiвсЬка,2 б (питання 52 Порядку ленного),

д9поýldg9;ткаченко м.в. _ землевпорядник Безлюдiвськот селищнот

Ради,
/{епутат IllMaT,bKo д.ю. взяв слово до виступу, доповiв, шtо пролаж землl це

пи1ання, якс llотрсбус лолаткового вивчення, запропонував ще раз розглянути

це пита}Iн, *,u ,,п.riйноТ KoMiciT з питань земельних вiлносин та екологiТ,

RИРIШИЛИ: Рiшення прийнятi, голосували (за) -23 депутати, ((проти)) - немае,

(у,гримались)) - немас.

СJlУХдJlИ: l0. l1po надання дозволу на розробку llроек,гу землеустрою хIодо

вiдtзедення земеjlьнот дiлянки у власнiс,гь для булiвниц,гва i обс,тlуговуваtIня

житJlоl]оГо будинКу, госпоДарськиХ булiвельi споруд гр, LLIевченко Олексанлру

RололимировиLIу Ъ ..n. Безлюдiвка .,о вул. Лесi УкраТнки, З Харкiвського



.

району XapKiBcbKoT областi.

Доповidас; 'I'каченко М.В. - землевпорядник БезлюдiвськоТ селищноi

Ради,

ВИРIШИЛИ: Рiurення прийнято, голосуваJIи ((за)) -2з депутати, ((проти))

немас, (утрим€Lлись)) - немас (рiшення додаеться),

СJ]УХдЛИ: l 1. I1po затвердження Положення про комунzLльну органiзаuiю

БезлюдiвськоТ се-llищноТ Ради <Мiсцева пожежна команда }Гq3)

Доповidае; Калашник о.м. головний бухга_гlтер чентралiзованоi

бух га,чтерiТ Б езl r ro/,(iBcbKoi с ели щноi р ади

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято' ГоЛосУВ€LЛи ((За)) -2з ДеПУТаТи, (Прот-I'I)) -

немас, ((утримаJlись)) - немас (рiшення додасться),

СЛУХдЛИ: |2. Про затвердження Порядку вiдшкодування компенсацiТ за

пiльговий протз;l окремих категорiй громадян автомобiльним транспортом

загального користування на примiських маршрутах на примiських маршр)/тах

на2021 piK

lfоповidас,; Калашник о.м. головниЙ бухгалтер шентралiЗованоТ

бухгалтерiТ БезлrодiвськоТ селищноТ ради

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за)) -23 депУтати, (проти)

немас, (утрим.Lлись) - немас (рiшення додасться).

сJIухдJIИ: l3. 3, Про прийняття зi спiльноТ власност,i територiальних громад

сiл, се.tlиuд, Micr, Харкiвського району до комунаJIьноТ власностi територiалыrоТ

громади с. Безлюдiвка комундльного НЕКоlvIЕрцIЙноI-о
гIIдприсN4ствд хдркIвськоi рАЙонноi рдди (ЦЕНТр пЕрвинноi
N4ЕДИЧНОI ДlОПОМОГИ М З ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ (КОЛ СРДПОУ

38008933).

Доповiдас: lIfMaTbKo Ю.I. генеральнr1 _дlр_._чол 5.О_УY]]}{ЪI9|9
НЕКОI\{ЕРЦIЙНОГО ПIДПРИСI\4СТВА XAPKIBCЬKOI РАИОННОI РАДИ
(I [ЕН'Гр пЕрвит]ноi мЕдичноi допомоги ]ф з хдркIвського
рАЙону.



ВИРIШИЛИ: РiLuення прийнято, голосуваJIИ (за) -23 депУтати' (проти))

немас, (утримаJIись)) - немае (рiшення додаеться),

слухдли: |4. про прийняття в комунаJIьну власнiсть Безлюдiвськот селишнот

Ради закладiв освiти та майна iз спiльноТ власностi територiальних громад, сiл,

сеJIИЩХаркiвськоГорайонУ,якiУвiйшЛиДоскЛаДУБезлlоДiвськоТселиЩноТ

ради.

ПiдкопайА.В.-секреТарВиконаВчогокомiтетУБезлюдiвськоТ

RИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€tли ((зD)

нема€, (утримались)) - немас (рiшення

Безлюдiвський селищний голова Микола кУЗЬМIНоВ


