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СесiЮ вiдкриВ Кузьмiнов Микола МиколаЙович - Безлюдiвський селищнийголова.
На засiданнi II пленарного засiдання I сесil'Безлюдiвськот селищнот ради VIII

вiлсутнiй у зв'язку з хворобою.
<[-Ipo мiсцеве самоврядування в
скликання II пленарне засiдання

вноважним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

l, 11po Ilочаток реорганiзацii' Коr,,'ярiвськоТ сiльськсli' РZlди, ХороLшiвськоТ
селищноi Р&ди' ВасиrцiвськоТ селищнtli' ради' Jlизогубiвськоi. сiльськоi. РоДИ, що
увiйшлИ до складУ Безлюдiвськоj. селищноi' ради.
Доповidас: Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський селищний голова2, Затверлження Положення про старост Котлярiвського, Хорошiвського,

инських округiв.
кий селищний голова
влiння БезлюдiвськоТ селищноl раДИ,

державно1'ресстрацij.. угrравлiнrlя та вжиггя заходiв щодо'його

кий селиtrtrlий гоJlова
1,1]OI-o розIlису cPiHaHcoBol-o управлiння

кий се.ltиtrtний голова



5, Про с,гворення КУ <l{eHT,py наllання соцiальних послуг)) Безлюдiвськоi.селищноj рttди, затвердження Положення про КУ <I_{eHTpy надання соцiальних, послуг)) та вжиття заходiв щодо його державноТ ресстрачii.
Доповidас; Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський селищний голова6' Про затвердження структури i штатного розпису Ку кщентру наданнясоцiальниХ послуг) БезлюдiвськоТ селищноl Ради
Доповi!)ас; Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський селищний голова7, Про ствОрен.нЯ вiддiлу освiти Без,,lюдiвськот селищнот ради,затвердженняI-Iоложення про вiддi",r o.ub" БезлrодiвськоТ селищнсlj Ради.га вжиття заходiвщодо його державноl' реестрацii..
Доповidае; Кузьмiнов М.]\4, - Б.зпrдiвський селиlцн й головаt]. I-Ipo затвер/lжен ня струкl.ури i tll,гатнсll.tl розпису вiдд jлу освiтиБез,rrюлi BcbKtll' сеJI и l l rt ltlT рали.

Доповidас; Кузьмiнов М.М. - Безлкlдiвський селиLlний голова9. Про затверджеНня структури i шта.гного розпису БезлюдiвськоТ селищноt.Ради та lT структурних пiдроздiлiв.
ДQповidае; Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський селищн й головаl0, Про BHec:lI, змiн до рiшення XXXXIII ceciT VII скликання селищноТ радивiд24 ГрУДНя 20l9 рокУ uПрЬ мiсцевий бюджет Ha2020piK> та додаткiв до нього.ДОПОВidае" КаЛаШНИК О,М. - ГОловний бухгалтер ц нтрzuliзованот бухгалтерii.Безл юдi вськоТ сел и tltH oT ради
l l, Про премiювання Без.ltюдiвського сеJlищно.о г ловИ Т8 до !ня мiсцевогосамоврядування.

До п о в i dае ; С.гасс.ва Я. lо. - се кретар Без.ll ttlд i вс ько l. сел и t1.1н оi. ради12. Про визначеLltlя умов опJlати праrti Безлrодiвськ()му селищному головi на202l piK.
До пов i da с ; CTacc,Ba rl. Ю, - секретар Без.,l Kl:ti вськсl l. сел и LllHoi ради|3. Про встановлення надбавки педагоl.iчним працiвникам за престижнiстьпрачi у розмiрi 30%
Доповiдас: ПiдкопаЙ А,в. секретар виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськотселищноТ ради.l4. Про розроблення
Безлюдi BcbKol' селищноi ради
Доповidас; Пiлкопай д.В.
селиtt{нtlt' ра/lи.

програми соцiально-економiчного
на 2021-2025 роки.

Ji;.r,Xff 
ПереДаЧУ ЗеМеЛЬНиХ дiлянок державноi' власностi у KoMyHzlJIbHy

Доповidсtс; Кузьмiнов М.М, - Безлюдiвський сеJ|иlцний голова
l9; , _l]ry 

llРИйНят'гя у KoMyllfuIbl|y lз",lасlliс,гь Бсз.,lкчtiБiбl iо lJй - ll;;,;iT,; ; ;,,;,,;;i'Ёifi;Н1,i]]]i'?';:?, ffiiЖЖl

розвитку

сеltиLllноI' ради
теритtlрiаль}J ихгромал, ci.ll, сеЛиtl{. MicT Харкit}ського райоlrу.

aclltlc,l,i



Доповidас.- I Ii,,tKtllraй
се.ltишttlоi ра)м.l7, I Iро формування
Безлюдiвськiй селищнiй

кСЛУГ'А НАРОДУ) у
XapKiBcbKoi' областi VIiI

вик()llавчоI-() комi.гету Без.ltкrлiвськоl.

деt|ут,атськOj' Фракuii'
ралi Харкiвськtlго районускликання.

Доповidас; Кузьмiнов
l8. Рiзне

М.М. - Безлюдiвський селищний голова

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного II пленарного засiдання I ceciTБезлюдi вськоТ сели щноi' ради,

голова.
секретаря cecij'

] _б9*У присутНiх лепут,аr,iв питаllь i зауrзажень t{e бу.lrоВИРIlllИЛИ: tIiдТриМа.ги llропозицiк.l Днтсlненко H.I]. Рiшення прийнято,голосуваЛи, ((за)) -l9 лепута,l,и, (проl,и)) - llc'ac, (утрИмz'lись) - бдепутати.
!епут,а,r, Apccl,oB t().(). t]зяв слово ло вис.гуtlу, ловiв до вiдtlма депутатiв Iло,робота селищноj Ради Повинна вiдбуватися з.ioro Регламенту та закону украi.ниuпро мiсцеве самоврядування Украi.ни>, а також, про те, Що питання прозатвердЖеннЯ старостиНськиХ округiВ та затвеРдження старост не повинно буловиноситися на сесiю 04.12.20 у зв'язку з не пiдписанням, на той час ПрезидентомУкраi'ни, Закону Украl'ни <Iipo I]несення змiн до деяких законодавчих aKTiBУrсраТни ш{одо впорядкування окремих пи.гань органiзацii.то дiяльностi органiв

Ж';;:' 
СаМОВРЯДУВаtlНЯ 'Га РаЙОНtIИХ Державtlих atltMitticT,pauiй>. [lрийнято до

flепутат Черевко О.в звернувся з пропозицiекl доповнити порядок денний, таl]ключити до tlитанIJя Jф |7, Рiзне, питання с,госовно культурного розвитку лiтейу с. Васиtцево, якi займаються у с.гулiТ <Вiлродження)).
ВИРIlLlИЛИ: IIiЛТРИМаТ'И llрсlпозиrliк, Ц.р.r*,, о.в. рiшення прийнято,|,олосувttJlи, (за)) -25.цеlIу'а,I,'J, ((llро'и)) - нсма(,, (у'риN4ались)) - немас.ВИРllЦИЛИ: I'олосуват'и За Порядок ленгtий в цiлому. рiшення прийнято,голосувчlли , ((за)) -25 депутати, (проти)) - Hel\,ta., (утримrLлись) - немае.

СЛУХАЛИ: l' Про початок реорганiзацiТ КотлярiвськоТ сiльськоТ ради,хорошiвськот селиll(ц91 ради, Васищiвськот селищноl ради, Лизогубiвськотсiльськоi' ради, що увiйшrй до.*пuду Безлюдiвськоj'селищноТ 
ради.Доповidас; Кузьмiнов М.М, - Ё.зпr:tiвський селищtJий головаВИРlI'UИJIИ: I)ittleHH Я ПРИйНЯТО, .олосували <за> -25 епутати, (l|роти) _ нема€,(утрим€Lлись)) - немас (рiшення додас.гься).

СЛУХАЛИ: 2, ПрО за,гверлЖеннЯ ['ltlлtrженltя пр() с.гарос' Ко.глярiвськоI,о.Xopol''iBcbKol,tl, I}acиtlliBcbKt-ll,tl. Jlизtll,убitlсl,коl,о сl.арос.l,инських tlкругiв.



l!Q!Lоз_аqц Кузьм i lroB N4. IV, Ijсз.rl rolti вськи й ccJ I и l l tt t и й 1,oJ l о I]a

I]ИРIlllИJlИ: Piltlcttltя llрийltя,го, l,оJIосуваJIи ((за)) -?-5 /tсI]у,га,ги. ((Ilро,I'и)) -

IlcMac,, ((уl,римzuIисI))) - tlcMaC (pilltctlrlя jlо/(ас,гьqя).

('JIУХДjIИ: З. llpo с,гворсIIttя {lillaltcol]o1,o угlрав.lIiltttя Бс,з.,llо,,tiвськоТ ссltиtltltоТ

ра,]lи. за,|,вср.l(iксllttя l lоltожсllltя llpo фiIJа|lсоl]с yIlpaIrJlittttя r а l])t(и,гl,я захо.'liв

IItoJto йоt,t,t .itсржаI]}Iоl' pcc,cтpalliT.

iЬпqqiОсц.,Кузl,мirrов ]\4.1\4. Бсзlttо,,lillсl,кий ссJ]иIltllиii l,()JloI]a

I]ИРIIllИJIИ: Pilltc-ltIlя IIрийttяl,о, |,оJIосувzulи ((за)) -22 ltс,Iу,га,|,и, <<ltрtl,t,и>> - 3

(Дрсс,гов. ДrtтotlcllKo, Чуб ), <<уr,римаJIисl))) - tIcMac (pillIcrrllя .;to;tac:r ься).

(]JlYX Д,JlИ: 4. IIро заr,llсрjlжсtlIlя с,грук,гури i lIIl,а,г}Iоl,о розIlису (liltattctlllot,c'l

yltpaB:t ilt t tя Бс,з.l r lo,1tiBcbKoT ce"rl и lt tllol ра;tи.
l{tlпслвidсlr,.,Кузl,мirrов N4.N4. Без.,tlо/tilзсl,кий ссJlиII(llий t,o.iloBa

}]ИР|lllИ,tlИ: I)illtcltllя IlрийIIя,гt), l-oJI()cyI]zuIr,l ((,]а)) -23 ltcllyтa'I't,l, ((Ilр<l,ги>> - 2
(Дрсс,rоrз.,\lt,t,tlltсlrко ). ((у"гримыl1.1сь)) - tlcMac (рirlrсtr||я,r[оlrlас,l,ься).

СJlУХД"lIИ: _5. IIро с,гвоI]сlltiя КУ <<I(clrтpy lIaJlaIlIIя cclltiall)ll1.1x tloc-rl\,t,))

ýt-,з.l1ц1,11iвськоl ссJlиlltliоТ раjlи, заl,вср,itжсIlllя [Iо.,tожсttrtя l1po КУ <<l(сtI'гр,r

IiaJlatI}{я соItiа;tьltих llосJlуI-)),га вжи1,1,я,захоitiI] IIlo,rlo йо|,о ilcpjKaBtti-lt'pcc,cтpaltii'.

. {сlцt,tв |Qclq,. Кузьмi lroB l\4.M, ljсз.lt lo,1ti вський ccJ I и I ttt l lt й l,()J lol]a

I]1,1РIlllИJlИ Рitllсllltя lrрlлйllяl,о. |,oJIoc},Bau11.I ((за)) -24 ,,tсtlу-гаl,и. ((llро,lи)) - |

(Дrt t,oltcllK() ). ((у гримaulись)) - llcMac (pillIL,ll}lя Jtоjlасl,l)ся).

С.JТУХд,rlИ: 6, Ilpo за1,1lер]lжс}lIlя сl,рук,гl;ри i IIll,а,гt{оl,о розllис)/ КУ ((I\сtrгрл,

IlalrlaIl}lя coI(ia.;lьltих IlocJ]yl,)) Iiсз.ilю,,tiвсLKoi'ccJlиlI{IIoT ра/tи
7'{rlцqrlidqlr., Кузt,мitrов М,М. Бсз.ltlо/цitlсLкий ссJ]иItlttий I,oJIoBa

I]ИРtll|ИJ|И: Pilltcttttя ltрийltяr,о, l,оJtосуваJIи ((за)) - 24 ;tсllуl,а,ги, ((Ilр()l,и))

llcN4tl(. ((y,|,l]имаJlисl))) - l (Дlrl,оllсllко ) (pillIctltIя :tо.rtас,гься).

(]..]1УХz\J|И: ] lIpo сгворt]lIItя lli;titi.,r), с-lсвil,и ljс,зllкl;titзсl,кi,lt' cc:ll.tlltllc,l't pal.,l}1.

,]il,гl]ср.,tжсlIllя lIо.ltсtжсttltя llpo Bi,,l,,till освi,ги Ijсзlltсl.,liвськtll ccjl1,1ltltttli 1,1a-tlt lit
lJжl,,l,гl,я захо;tiIз lIlo.rl() йоl,tt ;iсржавltоТ pcccтpar1iT.

,; {t l цqrl iОсtr., Кузl,м i rlов lVI. M. Бсз.l l lо.,ti l]сLки й ссJl и l I lIl и й l,c-l,loBa

I}1,1РlIIlИJlИ: Рilttсttllя tlрийltя,tсl. lоJIосува-]lи ((за)) -25 jlсlIчl,tl,ги. ((llpol,t,|)) -

l] c]vla(. ((yl,ри MaJ I 1,1 cL)) - t lcMac ( pi l r Iclr tlя,,lоltас"гься ).

(]JI\/XA,rI1,1: 8. IIро заr,llсрitжеtIllя с,грук,гури i IIll,a,I-ItoI,o ро,]llису Biluti.гly освi,ги



Бсз"llюltiвськоТ сс.ltиl llttoT раltи.
i {сl цсл цOсLс- Кузьм i llo в М. М. ljсзll lo/ti вс ьки й сс.l t и l t (l t и й I,oJ loвa

I]ИРllllИJlИ: ['ilttctlllя llрийltя,го, l,оJlосувzulи ((,]а)) -24 ]tсllу,гаги, ((lIр(),|,и)) -

IlcMa(,, ((уl,римaulисl))) - l (Дll1,otlcllKo) (pirllclrrrя /tо/tас,гLся).

СJIУХДJlИ: 9, IIрrэ за,гвер]tжсIltlя с,грукl,ури i lrt,гаr,tIоI,о розIlису liсз"llкt,,litзсt,ко'f

сс.llи ttlttoT ра/lи l,а ii' с,грукт,урlIих lri;tpoзlti.iliB.

i Lrцзрrзl tЦс., Кузl, м i rrо в N4. I\4. Бсз"rt lоiti lзС l,К И й ссJl и l rtt t и Й t,o.jl o f]al

I]ИРIlllИJlИ Pilltcttltя llрийltя,го, I,оJIосуваJlи ((за)) -25 J(сllу,га,ги, ((llроl,и)) -

I{cMa(,. ((yl,римаJlисL)) - tIcMac (pilrlcrlrrя Jlо/lас,гься).

С.JlУХАJIИ: l0. Ilpo вrlссс}lIlя змitt ,to pitltettttя XXXXIlI ccci'f VII ск.llикаllIlя

ссJIиIlltIоТра;tи вiд24I-ру/lIlя 20l9 року <<IIро мiсltсвий бlо;tжс,г lla 2020 piK>> l,а

jtоJtа,гкilз jlo tl l)ot,o.

7!lповidttg,. КаtаtIIlJик О.М. l,о.;lt,lвtlий бухr,аlr,ср ltcllT,pzuti,зolзatttli'

бу,х l,а:rтcpiT Ijс,з:rltl,rtiвсbKoi' сс.;t иtttllc>j' ра]lи.

I]ИРIlllИJlИ: l)illtcttltя llрийltя,го, l,оJIосуваJlи ((:Ja)) -2,5.tсll\"I,аIи. ((Ilроl,и)) -

lieMa(,. ((Y],рима-llисI))) - tIcMa( (pilIrcllIlя Jlо/tас,гься),

СJIУХА,r|И: l1 . I Ipo tlpcMiltlllattttя Бсз;lюltiвськоl,о ссJIиlItltоl,о l,оJlови r,a , to /l,rrя
м ict tсвоt,о самовряi (y}]all tlя.

,'trlпrlBidctr-:., С,гассва Я.tО. сскрс,гар Ijсз.lrю:tiвсl,коl'ссJ]иlltttоi раJtи

1]ИРIIllИJIИ: Рilttсtttlя llрийllя,го. l,о.jlосувzuIи ((за)) -2.1 itсllу,га,ги. (IIроl,и)) -

I{cMac, ((vl,риN,Iа_]Iись)) - 4 (Черсlзко, [}o;tox, Altt,oltcttKo, Дрсс,гов) (piIrlcllrrя
jto]lac, гься ).

('jlУХлJ lИ: |2. I lpo lзизlrаtIс}{lIя умов oIlJlal,},| lrparti ljс,з-lltсl.,(it]сько]\,Iу ccjIиllttlo]vl\

lt).loRi rllr ]()] l piK.

,i{r2цqlвiQ9lr,.,(_',rасс,ва Я.tО. сскрс,гар liсз;rю:tiI]сl)коl ccJIl.tlltttoj'pa.,tи

I}ИРllllИJlИ: Рilltсttltя llрийltя,го, I,оJlосуI]аJIи ((,]а)) -22 jtcI1\ га,Iи, ((Ilp(),lt4))

IlcMac. ((),l,римаJlисI))) - 3 1Чсрсвко, ,\tl,гоtIсlIко. Чуб) (pilrlcrllIя .,tоitасl,ься).

('JlУХдJIИ: 1.1. lIpcl вс,гаllовJlсtlIlя tlс;lз1,91,i,ItIим IIраttilзttикам [Jасиtltiвськоl-о,
XopotrliBcbKOl,tl, Бсз:lltl.,tiвськоI,о /lotllKi.llbllo1-o Ilа|}чаJlI)IlоI,о зак,llа,rt) (яс.ltа-са.,tок)

ttаjtбаtзки Ja ]lрссl,ижtliсl,L llpalti у розмiрi 30%.

/LottoB!цctq; Ку"зl,мirrсlв М.М. Бсзllrсl1lilзсl,кий ссjl}{lIlllий t,t-t.ltoBa, IIi;tKc,ltlal"l

Л.I}. ccKpcl,ap BLlKollal]Ltol,tl комi,гсr,у Бс,з.;llоJliг]ськOТ сс;tиIIttIоТ раJtи



I]ирllll1,1JlИ: [)ilItcttltя llрийllя,го, l,о.]lосувfu]и ((:]а)) -2,5 ]lсllу,га,ги, ((Ilроl.и)) -
I J cN,Izl(,. ((yl ри Maj I ис|))) - tlcMac (pi l l rclr l tя,,lt-l.,[а(' гься ).

сJIухАJIИ l4. l Ipo розроб.llСlltlя IIроr,рами cottia.;tt,tlo-cKoIioMi.tlttlt,o розl}и,гк\
Бсз.ltю,,tiвськоl' ссltиtlцttоТ раllи tla 2021 -2025 роки.

/lрцrщtсЦс: IIi;tKollaй 
^.В. 

сскрс,гар викоIlавчоl,о комi,гсr,у Iiс,з,rrю;riвськtll'
сс"гtиll(ltоl ра;tи.

lliztKollaй A..I]. озltайоми;tа rlрису,гlriх Ilpo l,с, IIto l5.12.2020 року
lзir,tбу;tс,гься засi/(аtttlя |]икоtIавчоI.о комi.гсr.у ilc бУ.,tо ро.]I.JlяJtа.гися Ilи,га]IIlя
c],ocoBIlo розроб.псrtllЯ l1роr,рамИ collialtbIlo-cкotIoMiчtlo1-o ро,]I]и,гку
БС'З.llЮ,'1iвськоТ сс.ltиlI(ttоТ ра,rtи lia 202l -2025 роки, Bci баrкаtо,.lи Mo}K),l,I)
.ItоJl),чиl,ися .'lo llicT робоr,и l,а I1о/lа,ги cBoj' гlроtlозиltir' ](jlя вкjlIочсtllIя,
За,l lзср:tжсtI l lя l Iроr,рапt и вi;tбу:tс,гься tta lIacl,yI1 rr i й ссс ij'
I]ИРIlllИJlИ: Ilрийtlя,l,и Jto Bi:toMa. Pilllclltlя llрийltя.гсl. I.оJlосуI]аlи ((.]а)) -25
.,lсIl),t,а,Iи. ((Ilpo,1и)) - }IcMaC, ((у,гримаJIись)) - tIcMaC (pillrcrrI|я .,[о,)lа(,1,1,ся).
(,jIУХдJIИ: l5. llpo IIсрс/tачу ,]CMcJlblll.,lx ,,ti.;lяrlок .]tCP/Kat]llol' B:laclltlcтi V
комч tlaJl btly lз.ll ас tt iс,гь.

,i{оповidсtr-,.,Кузl,мirrов М.М. Бсз.lllоltiвсl,кий ссJlиlIll{ий 1-o,,ttlBa

l}LlРIlllИJlИ: l)illIсtlttя llрrайIJЯ'Го, I'оJIосуВtU]И ((За)) -25 j(сllу'Гаt'ГИ" ((lIр()l'И)) _

I{ci\,1a(,, ((уl'рИ ма] l и с l))) - tlcMac, (pi rr rcrr llя ;1оltас,гься ).

СJlУ_Х^JlИ: 16. IIpo lrрийttя,гt,я у KoMyl{aJlbtIy l]Jlactticтb Iiсз.;lю;rilзсl,коl'сс;Iиlttlttll'

ра,I1и Бiбlriо,гски фilrii' ,га майttо бiб.rriо.гек фilriй зi cIli.llblloj' l1.1lасtttlс,гi

r,сриr,tlрiаtj l ьl Iих t,p()Mi1.It c i.ll. сс.ll и l t1, M icт XapK i l]cl,KoI,o раЙоr rу.

,'{rltlrlBir)ttt 
" 

Ili,tKorlaйt ,,\.I]. сскрс,|,ар викоllавчоI,о KoMi,l,c,ly ljcз.;rю:tilзcl,Kol'
cc-;Il,i l t trloT ра.,lи.

I]LiPIllI.L,lJlИ: l)ilIIс}{IIя llрийltя,го, l,оJlосуваJlи ((за)) -25.:tсllу,г|t,I,и. ((IlpOl,}.l)) -
I JcMac. (()i l,ри MaJ l исL)) - tIcMac, ( pi l I rclr lrя .ltо;tас,,гься ).

('jIУХ^.'IИ: |].l Ipo (lормуваIl}Iя /tсII),l,а,гськоТ ФpaKlril' <<СJIУI'Л IIАРО/[У,, l
Бс,з-,tкljliвськiй сс.,tиlltlliй Pa:ti XapKilзcbKtll,cr райсllrу Харкilзсl,коТ об.lrасr.i VIIl
скjIикаtiIiя.

i {рц_q Bjiclc,., Кузr,м i r roB N4.I\4. Без"l t ltllli lзс l,K и й cc.lt и t ttll и й 1.oJlo ва

I]ИРIIllИJlИ: l lрийtIяl и 1,1o BijtoMa.

('JIУХлJlИ: l 8. Pi,lllc.



I}исl,у,rI .,tсII),l,а,га Чсрсвксl ().в. tIpo куltl,r,урllий розв}.|,I,ок,til,сй ) c,ry,:tii,
<<I]iJtрсl,,l>ксtlIlя)). Ilpo I]cl,atlol,tJ]cliIlя lII,га1,1lих о1,1иl{иItь iUlя ксрiвlrикill l,чр,r:кiв.
/{сlrу,гаr'дtl,гоttсllко II.В. /[оllовttиJlа, IIlo Ile /tужс важJIИвс Ilиl.аllltя lllоб с'гу:tiя
<<I}i;lр9.,1цсtIIlя)) lIc бу:lа oKpcMoIo оitиIlиItсIо

I]ирllllИJlИ IIрийrlяr и j(o Bi,,loMa. PillIctIttя llрийltя,го, l,оJlосуl]zulи ((за)) -25
.rtсlIуlа,ги. ((Ilроl,и) - tICMaC, ((у,гримzuIись)) - lIcMaC (pillrcrrlrя jlо,,lас1.1,ся).

Б l 1зJIIо/U вс ькиЙ сtlJIиI l U|иЙ I,оJIоI]л . кузьмllIоt]


