
БЕЗЛЮДВСЪКА СЕЛИIISIА РАДА

ХАРКIВСЪКОГG РМОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

' l .r:
iЧ ll l

IlI cecir',V;III скликання

рIшЕння

вiд 1З сiчня 2021 року

Про затвердження порядку денного
IIi cecii Безлюдiвсько; селищноi рали VIII
скликання

Вiдповiдно ло ст. 4б Закон1 )/краi.ни кГIро мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi> селищна рада

вирIшl{JIА

затвердити такий порядок денtIиI-t III cecii селишFIоТ ради VIII скликання:

ПОРШОК ДЕННИЙ
Ill CECI| ьвз.ltюдIвLькоi сл;.ltиlцноi рдди yIII скликдння

1. Ilpo за.гверiiжеI]ня pirtreHb r--.IКоIIаI]чоi,о комi,гету Jф 3-1l вiд i1,01,2021

<IIро внесеLlня змiн в наймеltуt]tttl[lr1 закладiв сtсвi,ги у зв'язку зi змiною

власника)) 
li _"^"^й д R - ..ёипе,гяп Rикон: БезлюдiвськоI

Доповidас.. Пiдкогrай z\.B. - секре,tар виконавчого KoMll,eTy

селиUIноТ рали.
2. I1po затвердження списку осiб, яких необхiдно зарахувати IIа

обслугоВуваннЯ дО кУ <<LleH,tF, надання соцizutьних гlослуг)

Безлrодiвськот селищнui pa2llr на бе-зогlrrатнiй ocrroBi

Доповidае.. Пiдкопай А.В. - ceкpe,Ial) виI(онавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ

сеJrиIцноТ ради.



3. Про затвердження заступника голови Безлюдiвськот сеJlищноТ ради з

питань соцiального захисту населення Гутовеuь Алли Олександрiвни,

Доповidае; Кузьмiнов М.М1. - гоJlова БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

4.Рiзне

.кузьмIновБЕЗЛЮДIВ СЪКИЙ СВ ЛИЩНИЙ ГОЛО



yKPAiHA
БЕзлк)дlвськА сЕJtищнА рАдА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
IIi сесiя VIII скJtикання

рIшЕння

вiд 13 сiчня 202l року

Про затвердження рiшень виконавчого комiте-гу
.Г& 03-11 вiд l1.01 .202l року
<llpo внесення змiн в найменування закладiв освir,и
у зв'язку зi змiною власника>)

РОЗг.lIянувttlи 1,а обговоривши I]одання керуючоr,о сIlравами
(СеКРеТаРя) ВиконавчоI,о комi,гету БезлюдiвськоТ сеJIишlноi' ра2lи IIiдкоrrай
A.I]. З Проханням затвердити рiшення виконавчого KoMiTeтy l,а керуючисI)
t1.2З ст.26 Закону УкраТни <IIро мiсцеве самоврялування в YKpaTtti>>,

селищна рада ВИРIШИЛА:

ЗаТВеР/tити рiшrення виконавчого KoMiTeT,y сеJlиu]IlоТ рали Bi:t
11.01,2021 року Jф 0З <<ГIро перейменуваIlня Безлюдiвськоt,о дошкi.llь}lого
закJlалу (ясла-садок) та затверлження статуту), J\l9 04 <<l1po переймеrJуI]анI]я
БеЗ:rЮДiвського юридичного .ltitlею iMeHi Героя Радянського Союзу l.Я.
IliдкопаЯ та затвердlження статуту), Лb 05 <I1po переймеr{уванllя
Без:ttоlliвськоТ загаJlьноосвiт,ньоt lIIкоJIИ I-III стугlенiв ,га за,гвер/lже}tllя
сl,аl,у,гу), lYq 06 <<[Ipo lrсреймеtiуваt{lJя []асиttlевськоТ зaI-aJIbI{oocBir.llbol' tttкоltи
1-Ill cтytleHiB l,а заl,вср/lжеIItJя с,га,гу,гу)), Лч 0] <<[lpo tlерейменуваttня
Jlизогубiвськоi загаJlьлоосвiтньоТ шкоJIи I-III сr,угlенiв,га зе,гt]ер.цже}{tlя
стату,гу), J\ъ 08 uПро перейменуваннЯ ХорошiвськоТ заI,альноосвir,ньоТ шкоJlи
I-III ступенiв ],а за,],вердження с,га,гу,гу)), J\l9 09 <I1po переймеlIуваtIl{я
ВасищiвськоI,о /lошкiJIьноl-о tIавчаJIьl]оI,о закJIаду (яс.lrа-салок) l.а
затверлження cl,al,yl-y), Jф l0 <I Ipo переймеtlуваtt 1iя XoporrriBcbкo0,1-l
дошкiльНого навЧаJIьI]оt,О закладУ (яс.llа-саДок) ,га затвер/IЖеtIttЯ Сr.а,гуl.у>, ,N,lч

ll<IIpo перейменування Васиrцiвського мiжшrкiльного llaBчaJlbIlo-
виробничог,о комбiнаr,у та заl,вердження статуl,у),

Безлюдiвський селиlцний голова И'Uикола КУЗЬМIНОВ



у крлiI l л
БI.]зJlкultвськл (]!]Jl и l l (I tл рл/(л

хлрк I Bc,bкol,о рАйоtt}, х.ц, р KI вс ь Koi clb,l l дсr,l
lll сесiя VlII скLtикаttIlя

(( l3)) сi,лllя 202l року

Ilptr за-l вср/lжеllllя сtlискч осiб, яких rtеобхiлtlо
,]арахуваr,и Ila обс"ltуl,овуваIrtlя,lо
КУ (I[cll l,p tlа/lаIlrlя collia",lbltиx llocJlyl->>

Бс з. l toili Bcl,Ktli cc;l и llllloi рали
lla Гlс roll;laTtliй tlctttlBi

Kc1"l1,ttl.ttlcb с,г. 26 3aKolly Украirrи <<[ Ipo мiсrtсlзс са\4оl]ря.l) t}ilIIllя l]

YKpai'rti>>, lIoc,laltolзoltl КМУ lзiit 03.03.]0 JYrr l77 <</[сякi lll..l гLlIittя ,tiяltl,tttrс l,i

Itcrllp-lilJ llajtalJl|я ct-lttia-ltLlIиx IlocJIyI,)), Закоlrу Украi'llи <<Il;;cl ctltliir:tbtti

IIOc]|\,l tl>>. llос,гаllова кмУ Bilt 29.12.2009,ю l4l7 <</(сякi llиr,аttttя itiя:tllll()С'|'i
,гс1-1и,горiаJlI)tlИХ ltсtl,грil] coIlia.ltbttot,o обс;rуlоI}уl]аllIiя (llа.tаttttя ctltlia.tbllllx

ll()crl\ t,)>>. врахсlI]}l()чи IJисtIовки ttclc,t,il."tltoj' KoMici'f з tlи,|,i1llь OxOpOlIt] ,].ltOpOlJ я.

cottia:lbtlot,()зaxиc,ty }lacCJlcIIttя, осlзil,и, сllор,гу,га кчjlьI),ри.

ссJ]иIllна pa.'ta В И Р I lll И JI А:

l.За'гвср,,tlrгtл сllисок осiб, ,] ,]ис.ilа I,ромаilяtI lIохиjl()I,о 1,1iKl. осiб ,з

ittBa,li;trric,1,1tl. xt]OpllX ( l LIисJ]а осiб lIраItс,],Ilа,гtIоI,() BiKy lta tlcpitl;t ;t()

|-]сl,аtI()вjlсlll|я lм I,руIIи itrBa.;ti/lttoc,гi. aJlc llc бill1,1lI як Llо,1,l.tри мiсяrti). якi rrc

.ljla.гtti ,,(О самообсJlуr,овуваIlllЯ i ltо,грСбуrоr,ь tttlcr iйltоТ с,гороtlltl,tli'
jlо|lом()l-И. виlзttаrti l,акиN4и в Ilоря](ку, ,]а,гвср/l}ксliом), Мittiсrсрс,гво\1 OxOp()Ltl
.]jlоров,я Украi'rrи /lJlя tla/latlIlя cottiaLlbtttlT IIосJlуI,и ((;,[()l,,]IяjI l]itO]\1il)) tILi

бc,зtll1.1taтttiй octIoBi зl,iltlrо /lо:tагку l .

2, [}с,гаtлоlзиr и ,гсрмilr обс:rуl,сlвуваIItlя осiб tla lti,rlьl,tlвих vI\4()I]{lx

/1о 0l .jll.ilIllя 202l ptlKy.

3. Kollтpo.;ll, за викоllаlltIям pittletlllя llокjIасl,и tta ltос,гiйttу KoMicito ,з

cIlopl,y l,аIlи,гаIlь охороlrиз/1оров'я, соtцiаJlьIlоI,о захис,гу ttttя, осlli,l,и,

K\]lb t),ри ( l-vcl, l.M.).

Б l lзJ l lO/ tl вс ь ки t t с, r,.,] I и l t U lL4Й I,O.J I ()I .lla КУЗЬ]VllIl()I]

$й
ýз=;i;



БЕЗЛЮЩСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКIВСЬКОГО РМОНУ XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI

III ceciT VIП скликання

рIшЕння
вiд 13 сiчня 202l року

пПро затвердження заступника
Безлюдiвського селищного голови з питань
соцiального захисту населення>>

РОЗГЛЯНУВши Пропозицiю Безлюдiвського селищного голови Кузьмiнова
М.М., КеРУЮчись статтею 51 ЗУ <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
СТаТТеЮ l0 ЗУ кПро службу в органах мiсцевого самоврядування)), селищна
Рада

ВИРIШИЛА:

l. ЗатвеРдити на строК повноваЖень викОнавчого KoMiTeTy радина посаду
заступника Безлюдiвського селищного голови з питань соцiального захисту
населення Гутовець Аллу Олександрiвну.

Безлюдiвський селищ / tr Микола КУЗЬМIНОВ


