
поздчЕрговоi vI cвcli ьвзлюдIвськоi свлиlцноi рдди
ЧПI СКЛИКАННЯ ХАРКIВСЬКОГО РДЙОНУ XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI

вiд 16 березня 2021 року
1б.00

Сесiю вiдкрив Кузьмiнов Микола
селищний голова.

На засiдання позачерговоТ VI ceciT

скликанн я iз 26 депутатiв прибуло 20 депутатiв, б депутатiв вiдсутнi з поважних

причин.
У вiдповiдностi до Tl.|2 ст. 46 Закону Украiни uПро мiсцеве

самовряДування в Украiнi> та ст. 15. Регламенry селищноТ ради VIII скликання
vI позачергова сесiя Безлюдiвськоi селищноi Ради е повноважною.

ПОРШОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змiн до рiшення II сесii Безлюдiвськоi селищноi рали VIII

скликання вiд 22.12.2020 року кПро селищний бюджет БезлюдiвськоТ селищноТ

ради на2021 pio (20526000000) (код бюлжеry).

Доповidае: Будник Л.М. - начальник фiнансового управлiння БезлюдiвськоТ

селищноi ради

2. Про внесення змiн до штатного розпису струкryрних пiдроздiлiв

Безлюдiвськоi селищноi ради на 2021 piK.

Дрповлrg€., Калашник О.М. - головний бухгалтер БезлюдiвськоТ селищноТ Ради

3. Про лiквiдацiю селищних та сiльських виборчих комiсiй.

ДоповiOае., Свiтличний Ю.С. - перший заступник Безлюдiвського селищного

голови.

4. Про премiювання селищного голови.

укрАiнА

протокол

Доповidае., Стасева Я.Ю. - секретар Безлюдiвськоi селищноТ ради.



5. Рiзне

5,1, ПрО звернення депутатiв Безлюдiвськоi селищноТ Ради до ВерховноТ
ради Украiни щодо прийнятого Закону Украiни кпро 

"uролоrпuлло 
через

всеукраТнський референдум>.
Доповidае,, Аксьонова о.М.
скJIикання.

5.2. Щодо подання декJIарацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування.
Доповidае,, Стасева Я.Ю. - секретар Безлюдiвськоi селищноi ради.

5.3. Щодо проведення черговоТ ceciT.
Доповidае., Стасева я.Ю. - секретар БезлюДiвськоi селищноi Ради.

слухАЛИ: 1. Про внесення змiн до рiшення II ceciT Безлюдiвськоi селищноТ
Ради VIII скликання вiд 22.|2.2020 року кПро селищний бюджет БезлюдiвськоТ
селищноiради на2021 piк> (20526000000) (код бюджету).
Доповidае., Будник Л.М. - начальник фiнансового управлiння БезлюдiвськоТ
селищноТ ради

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (зa>)
немае, (утрим€tлись)) - немае (рiшення додаеться).

слухАJIИ: 2. Про внесення змiн до штатного розпису струкryрних пiдроздiлiв
Безлюдiвськоi селищноi ради на2021 piK.
Доповidае., Капашник о.М. - головний бухгалтер БезлюдiвськоТ селищноi Ради.

вистуПиЛИ: Стасева я.ю., секретар селищноi Ради щодо рiшення KoMiciT з
питань бюджету, економiки, фiнансiв, та комуна-гlьноТ власностi про
необхiднiсть направити питання стосовно штатного розпису на допрацювання.

ВИСТУПИЛИ: ВОЛОХ Н.Я., Депутат БезлюдiвськоТ селищноi ради VIII
скJIиканНя щодО протокоЛу засiдання KoMicii з питань бюджету, економiки,
фiНаНСiВ, Та КОМУнаЛьноi власностi вiд l5.03.2021, де зазначено про
необхiднiсть направити питання стосовно штатного розпису на допрацювання.

ВИРIШИJIИ: РiшеннЯ прийнятО, голосув€lли ((зD) - 18 депутатiв, ((проти))
немае, (утримсШись)) - 2 дегryтати (СТасева я.ю., Шматько ю.I.) (рiшення
додаеться).



слухАЛИ: 3. Про лiквiдацiю селищни та сiльських виборчих комiсiй.
ДОПОВidае" СВiТЛИЧНИй Ю.С. - перший засцrпник Безлюдiвського селищного
голови.

ВИРIШИЛИ: Рiшення
немае, (утрим€tлись)) -

прийнято, голосув€lли (за))
немае (рiшення додаеться).

слухАЛИ:4. Про премiювання селищного голови.
Доповidае., Стасева Я.Ю.' секретар Безлюдiвськоi селищноТ Ради.

ВИРIШИЛИ: Рiшення
1 депутат (Антоненко
(рiшення додаеться).

СЛУхАЛИ 5. Рiзне

прийнято, голосуваJIи
Н.В.), (утрим€Lпись>> - 2

5,1. Про звернення депутатiв Безлюдiвськоi селищноТ Ради до ВерховноТ
ради Украiни щодо прийнятого Закону Украiни кпро ,чродо"пuдд" через
всеукраiнський референдум>.
Доповidае: Аксьонова о.М.
скJIикання.

вирIшИЛИ: перенести питання на наступну сесiю та розглянути на постiйнiй
KoMicii з питань депутатськоТ дiяльностi, депутатськоi етики, правопорЯДКУ,
законностi та зв'язкiв з громадськими органiзацiями (голова KoMiciT
Арестов ю.о.), голосувЕlли (за) - 20 депУтатiв, кпроти)) - немас, (утрим€lJIись)) -
немае (рiшення додаеться).

5,2, Щодо подання декJIарацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування
доповidае: Стасева Я.ю. - секретар Безлюдiвськоi селищнот ради

ВИРIШИЛИ: Взяти до вiдома.

5.3. Щодо проведення черговоi ceciT 06.О4.2О21 року.
Доповidае., Стасева я.Ю. - секретар Безлюдiвськоi селищноТ Ради

ВИРIШИЛИ: Взяти до вiдома.
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