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пожежна команда NЗ "

f[ля забезпечення пожежrIот безпеки на територii Безлюдiвськот селtлlцнот
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селишна рада ВИРIШИJIА:

1. Затвер ди-гиПоложення про комунаJIьну органiзаЦiю БезлЮдiвськоТ

селищноi ради "Мiсцева пожежна команда NgЗ",

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю

з питань бюлжету, економiки,фiнансiв та комунальнот власностi,
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1. Загальна частина

1.1 мIсцЕвД пожЕжНд комАНДА N93, як комунальна органiзацiя, створена

Васищiвською селищною радою за погодженняпд з начаJIьником Харкiвського раЙОнНОГО

управлiння ГУДСНС Украiни у Харкiвськiй областi для забезпечення пожежноТ безпеки

населених пунктiв ВасищiвськоТ селищноТ ради, а також БезлюдiвськоТ, ХорошевськоТ
селищних рад, Котлярiвськоi,ЛизогубiвськоТ сiльськоТ ради.

|.2 МIСЦЕВД ПОЖЕЖНА КОМАНДА N93 у своТй дiяльностi керуеться
Конститучiею Украiни, Законами УкраiЪи, актами Президента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни, Кодексом цивiльного захисту УкраТни, цим Положенням, наказами МНС,
розпоряджсннями Безлюдiвського селищного голови.З питань органiзацiТ несення служби,
гасiння пожеж, експлуатачiТ пожежноi технiки та пожежно - технiчного обладнання
Безлюдiвська мiсцева пожежна команда керуеться нормативно правовими актами, шо

регулюють дiяльнiсть державноТ пожежноТ охорони,
l,3 МIСЦЕВА ПОЖЕЖНА КОМАНДА Jф3 знаходиться у сферi дiяльностi управлiння

БезлюдiвськоТ селищноТ рали.
1.4 МIСЦЕВД ПОЖЕЖНА КОМАНДА N93 органiзус свою роботу у спiвпраui та

взасмодiТ з органами мiсцевого самоврядування, об'еднаннями громадян, пiдприемствами,

установами, органiзацiями та громадянами.
1.5 мiсцезнаходження МIСЦЕВОТ ПОЖВЖНОТ КОМАНДИ Ns3: 62495, XapKiBcbKa

область, Харкiвський район, сел. Васищеве, вул. Орсшкова,43,
1.6 повна назва: коМУНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЕЗЛЮДIВСЬКОi СВЛИЩНОТ

РАДИ KMICL{EBA ПОЖЕЖНА КОМАНДА NЗ)
|,7 Скорочена назва: МIСЦЕВА ПОЖЕЖНА КОМАНДА N93

2. Мета, завдання i органiзацiя дiяльностi Безлюдiвськоi мiсцевоi пожежнот команди

2.1 Мiсцева пожежна команда Ns3 створюсться з метою захис,гу життя i здоров'я
l,ромадян, лержавноI, колективноТ i прива,гноТ власнос,гi вiд ttожсж, пiдтримання належного

рiвня пожежноТ безпеки на об'сктах i в населених пунктах сел. Васищеве, сел, Безлюдiвка,
сел. Хорошеве, с. Комунар с. Лизогубiвка.

2.2 Основними завданнями МiсцевоТ пожежноТ команди JЮ3 с гасiння пожеж,

рятування людей та надання допомоги в лiквiдацii наслiдкiв аварiй, катастроф, стихiйного
JIиха, а також здiйснення заходiв i:з запобiгання пожежам та нещасним випадкам на них.

2.3 Мiсцева пожежна команда Jф3 вiдповiдно ло покладених на нет завдань:
- бере участь у гасiннi пожеж, лiквiдацiТ наслiдкiв аварiй, стихiйного лиха, проведеннi

рятуваJrьних робiт, залучаючи до цього лобровiльнi пожежнi дружини, протипожежнi
об'еднання громадян, окремих громадян;
- здiйснюе контроль за додержанням пiдприсмствами, установами, органiзаuiями та
I,ромадянами вимог пожежноТ безпеки;
- надас iнформачiю пiдроздiлам державноi ltожежноТ охорони про готовнiсть мiсцевоi
пожежноТ команди до виконання поставлених завдань та оперативну iнформацiю щодо
пожеж;
- сприя€ активiзацiТ роботи добровiльних пожежних дружин ,га IIротипожежних об'с:днань
громадян;
- спiльно з органами мiсцевого самоврядування бере участь у вирiшеннi питань щодо
посилення протипожежного захисту об'ектiв та населених пунктiв;
- проводить протипожежну пропаганду серед населення з метою запобiгання пожежам та
наслiдкам вiд них.
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2,4 Заllучатlа працiвникiв та пожежну TexHiKy пiдроздiлiв Мiсцевоi пожежноi команди

Nc3 длЯ виконаннЯ завдань, не передбачениХ законодаВством, циМ Положенням,

2.5 Мiсцеву пожежну команду Ns3 очолюс начаJIьник, який призначаеться на пOсаду

та звiльняеться з посади Безлюдiвським селищним головою за погодженням з начшIьником

харкiвського районного управлiння Гущснс Украiни у Харкiвськiй обласr,i,

2,6 Штатна чисельнiсть МiсцевоТ пожежноТ команди N9З склада€ одинадцятЬ

одиниць, в тому числi:
- начаJIьник мiсцевоТ пожежноТ команди;

-пожежник-5одиниць;
_водiй-5одиниць,

2.7 Мiсцева пожежна команда Ns3 входить до склалу гарнiзону пожежноТ охорони,

2.8 Мiсцева пожежна команда J\Ъ3 за погодженням з начальником Харкiвського

районного управлiння гудснс Укратни у Харкiвськiй областi розташована за адресою:

Ъzцqs,харкiвiька область, Харкiвський район, сел. Васищеве, вул, Орсшкова,43, обслуговус

населеннi пунктИ такиХ рад:- ВасицiвськоТ Безлюдiвськоi, Хорошевськоi селищних рад,

комунарськоi та Лизоryбiвськоi сiльськоi ради. .лодобового несення2.9 Мiсцева пожежна команда N3 з ме ою створення умов для цl,

служби, розмiщення пожежноТ технiки та обладнання розмiщуються в примiщеннi

пожежного депо, яке забезпечено засобами телефонного i ралiозв'язку з використанням

вiдповiднОго частотного ресурсу та необхiдними технiчним обладнанням,

2.10 Прачiвники МiсцевоТ пожежноТ команди Ns3 команди мають право:

- пiдчас гасiння пожеж - на безпереrrrкодний доступ до Bcix житлових, виробничих та iнших

примiщень, булiвель на територiт, а також на вжиття будь-яких заходiв з ме,гою рятування

лЬдей, запобiгання поширенню вогню та лiквiдацiТ пожежi;

- одержувати вiд посадових осiб, пiдприемств, установ, органiзацiй та власникiв об'ектiв при

u"*onarni робiТ iз гасiннЯ пожеЖ ,га .,iiквiдаЦiТ аварiЙ вiдомостi про наявнiсть у булiвлях та

примiщеннях людей, вибухових та вибухопожежонебезпечних MaTepia,,liB. а також iншi

необхiднi вiломостi;
- за дорученням мiсцевих органiв виконавчот влади здiйснювати у межах свосi компетенцii

контролЬ за додержанням протипожежних вимог у населених пунктах та на об'сктах,

розташованих на територiТ обслуговування;
- складати протоколи про адмlнlстративнi правопорушення у сферi пожежноТ безпеки,

- брати участь у розслiлуваннi пожеж та Тх наслiдкiв.
Z.|1 Посадовi особи МiсцевоТ пожежноТ команди JФ3 несуть вiдповiДальнiсть за

ненaUIежне виконання своТх обов'язкiв згiдно iз законодавством.
2.|2 ЩiялЬнiсть МiсЦевоТ пожеЖноТ команди Nc3 може бути припинена за рiшенням

ceciT Безлюдiвськоi селищноТ ради за погодженням з начальником Харкiвського районного

управлiння ГУДСНС УкраТни у Харкiвськiй областi,

3. Порялок призначення та звiльнення керiвника та iншrих праuiвникiв, соцiальний
захист працiвникiв Мiсцевоi пожежноI команди ЛЬ3

3.1 .щержава забезпечус соцiа-гrьний т,а правовий захист осiб рялового i нача,чьницького

складУ МiсцевоТ пожежноТ команди i членiв TxHix сiмей вiдповiдно ло КонституuiТ УкраТни,

L(ього Кодексу та iнших законодавчих aKTiB.

з.2 На роботУ до МiсцеВоТ пожежноТ команди N] приймаються громадяни, якi

досягли вiсiмнадцяти рiчного BiKy i здатнi за своТми професiйними якостями та станом

здоров'я виконувати обов'язки , Що покладаються на них за посадою,

з,з Керiвник Мiсцевот пожежнот команди призначасться та звiльнюсться

розпорядженняМ Безлюдiвського селищного голови за погодженням з начаJIьником

kаркiвського районного управлiння Гущснс Укратни у Харкiвськiй областi,
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з.4 ГIрачiвники МiсцевоТ пожежноТ команди признаLIасться та звlльнIосться

l]озпорядженням Безлюдiвського
сеJIищного голови.
3,5 Yci працiвники МiсцевоТ пожежноТ команди NчЗ, на яких покJIадаються ф)'нкцii iз

заtrобiгання та гасiння поже)t. проходять про(lесiйну пiлготовку.
3,б Труловi вiдносини працiвникiв БезлюдiвськоТ мiсцевоI ttt-lжc;KHoj' коN,IанДи

рсt,уjlюю гься законодавством про tTрацю. Черговi змiни мiсtlевих пожежниХ кОМаНД

]lраrIIоють цiлодобово. пiс_пя .цобtл .tергуваrILIя _ три доби вiдпоLIинку.
з.7 ПраlliвниКи МiсцевоТ поrкежноТ команди N93 забезпечуються сгlецizutьним

((lорменипл) одягом, спорядження]\4 та засобами irrливiдуального захисту зtt нор\{аN{и,

tlередба.lеt]ими .)IjIrt особистого скла/t)/ державноТ поrl<ежноТ охорони.
3.tt I]рачiвники МiсцевоТ пожежноi'команди NсЗ гтiд час виконання lIокjIадсних tIа них

,Ja}]jlaHb пiдпорялковуються тi.rlьки безгlосере2tнiм керiвникам. а при виконаннi робiт iз

tасiння пожеltt - керiвнику t,ztсiння гlолtсжi.

3.9 /{О скJIалУ LIерговиХ зп,лill можутЬ вк.jIIr.lча,гиСя чjlеI]И команди лобрсlвi.;rьноi'

гtilжежноТ охорони, протипожеItних об'еднань, гро]\{адяни, якi пройrпли вiлповiлну
l llJlготов ку,

з. t0 Прачiвники Мiсцевот пожеrкнот команди лъз пiллягаю,гь обов'язковому
сlсобис1ому страхуванню понад норми, визначенi Законом Укратни "про загшlьнообов'язкове

.(ср]кавнс соцiыlьне страх},ван}lя вiд }Iещас}Iих випадкiв на виробництвi та професiйного

зilхl]орlоl]ання. якI спричинtI]It,I в,граI,), trрацезда,гносгi", у порядку i розмiрах. Ilерс..цба,Iе}{их

Колекссlпt Цивiльного захис,г)/ УкраТни,
За ciM"cKl загиблоl,о (померitого) зберiгаеться прtlво на ttiльт,и. якими BiH користvвався

за мiсцем роботи.
Особи рядового i начальницького складу МiсцевоТ пожежноТ команди Nq3 мають праВо на

r-aKi види вiдпусток:
1 ) lltорiчlril t)cHotst];,t Bi.tl ty с t ка.
2) ,lto]ta,t,KclBa вiдtlу,с,гка у, зв'rl,зк}, з навLIа}Iням,

3) iHrlri дсl.,(аr-ксltзi Bi;ltt),сгкlr, tlсрелба,tсlli зtlксlнojlaI]cl,B()\4.

4) по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного BiK1,;

5) вiдпустка лля лiкування у зв'язку з хворобою;
6) вiлпустка за сiмейtlими обсrавинами та з iнлlих поважних причI{н,

4. ФiHallcol}e ,гtl ]\rllтерiа.пьltо - r,cxlti.lHc забсзпс.lеrrrrя лiяльностi MicrleBoT
пожежноi команди ЛЪ3, оплата прачi iT працiвникiв

4.| Фiнансування 1,а ма,герiа,rьно TexHi.lTle забсзпе.tстlня /liяльносr-i MicrreBoT
tlclilteжttoT команди Jф3 здiйснtос,t,ься за рахунок коштiв Без:tкrдiвськоI селиtrtноi' рад.
lIа]lходжень вiд добровiльних BHecKiB юри/Iичних га фiзичних осiб, субвеrrrtiТ з райt-lнногtl
бttljIжсr,у та iHttltTx rle заборсlt-tсt]их ,}ак()}Iо.,lill]с-гI]о\,r .,{)(срс-,].

4.2 Штатний розпис та коrrlторис Мiсцевоi' пожежноТ команди Лч3 загверлжусться
Безl tюлiвськоi се.;rищним гоJIовою.

4.3 I1рачiвникам МiсцевсlТ ttоrкежноТ команди Nc3 за R1,1 ко}-Iаtlllя Ilосаi{ових обов'язкiв.
l] \,lежах видi.ltеtтих асиt,нувань нарахоtsус,гься заробi,Iна плата вихолячи з усlанов.rIених:

- посадового оклалу:
- надбавка за сtсла.,{нiсть та lrirllружеlтiс,гь в роботi 1,розrriрi Tre бiльтllе 500/о посалового

окладу при наявностi кошrтiв;
- за роботу у нiчний час;
- ltремitовати гlрацiвникiв за виконання якiсних та Ilор]\lо,гивних показникiв роботи

команли:
- за нас_цiдкам робоr,и за плiсяtlь:
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- за rriдсумками роботи за квартал та piк,

4.4 Кошторис витраТ на утримання МiстдевоТ пожеrкноТ команДи Nsз розглядасТ"",'-U

за.гверджусться на пiдсiа"i рiшень ceciT Безлtодiвськоi селищнот ради на реконструкцlю,

капiтальний, пото.tний ремонт булiвлi, утримання пожежного депо, придбання та експ:l1,атацiя

tltlжежнот технiки i обладтlання. прrлдбання спецодяг\" навчання,

4.5 lчiiсцева пожежна команда Nsз на гliлс,гавi господарськсlltl вi,,lання корисгчсться

лtайнt-lм IIереданим Тй в безкоl_tlтовне користування або на iнших договiрних умовах,

5. ПрllпиllеtIнrI дiяльнtlс.гi Мiсцевоi ltожежноi команди Л!3.

5.1. llрипинетlнЯ дiяльностi MicTtcBcli' тtt,lжежтrоl' команди N9З l,a йоl,о закриття

,lдiйснюсться:

- ,за рiшенням засновникiв;
- ,за рiшенням суду I{a Ilода}Jtlя дер)(авного opl,aнy, Iцо заресструRав [lоложення . або

lrpoKypopa. якtrlо :tiяльнiсть Закла;tу суперечить чинному законодавству, MeTi йоlо сгворсння,

I]оложенню.
- у зв'язку, з лiквiлаtliсtо сrргtrrтiзацij'-засновника,

5.2, Рiшення про припинення дiяльносгi або закриття MicrteBoT тtожежгttli коман.ци N9З

,]а.гверлжУс,гьсЯ орl,анамИ виконавчОl владИ ,га мiсцевОго самоврялування,
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"Про затвердження Порялку
вiдшкодування компенсацii за

пiльговий проiзд окремих
ка,геr-орiй громадян
ав,гомобiльним ,гранспортом

заl,ального корlIстуван[lя на
припriських маршрутах на
2021 piK"

} la викоIlа1-Iня ст. ст. |2, 13 Закону YKpaiHlr кПро статус ве,rеранiв вiйни та

гараtl.гii'Тх соltiаllLного захисту), ст. ст, 20,2|,2J Закону УкраТНи <ПрО статус i

соtliа;rьний захисТ I,ромадян, якi постражд€ши внаслiдок ЧорнобильськоТ

каr.ас.грофи)), с,г. l3 Закону УкраТни <ltrpo охорону дитинства)), ст.38-1 Закону

УкраТни <<I-tpo ocI.IoBLi соцiальноТ :lахищеностi iнвалiдiв в УкраТни)), постаrIови

Itабiне,гу IVliHicT,piB Укра-Тни вiд t7 r,равня 1993 р" I,,I 354 <llpo безп"гtатrrий проТзд

пеrrсiонерiв на ,грансгlt-lртi загаJIьного користування)), з N,Iе,гою забезпечсння

перевезеI{rtя tti.ltьl,ових категорiй населення сел. BacltщeBo, сеJI. Безлюдiвка,

сел. Хорошево та с" Котляри, с. Лiзогубiвка на примiському спо.тlученнi

аrзl,сliиобiль}lим транспOртом загальноI,о користування) вiдповiдtно до ст. ст. 7,

з,/ Законч Уr<раТrrи uПро авr,омобi_ltьний транспорт>, враховуючи висновки

кtlпцiсiт з пиl,аIIL плдI{}вання, фiнансiв, бrоджету та соrliа-пьНо-еконоМiчrrоl,О

розt]рlгку, керуючисIэ с,г. с,t.26,42 Закону Украirrи <Гlро мiсцеве

саI\4оl]рядуt]аI l }rя гз }'ttpaTlri>,

сеJlиIцна рада BI4PItll ИЛА :

'l. 
Затвер/{],l1,и]

1 .1 . [[оря;ttlк вiдшкодlування компенсацiТ за пi.ltьr,овий проТзд

оI(реN4их rса.геr.орiй громадян ав,гомобiлЬl]}{Iчl граtiсtIортом загаJlь}tого



на примiських маршрутах на 2о2| piK (далi - Порядок), згiдно з

Jvgl.
1.2, 'I'иповий Щоговiр на здiЙснення компенсацiйних виплат

ку за перевезення пiльгових категорiй громадян автомобiльним

ом заг€LЛьного користуВання на примiських маршрутах за рахунок
кЪштiв мiсцевого бюджету на 2o2l piK (далi - .Щоговiр), згiдно з додатком Jф 2.

2. Погодити перелiк перевiзникiв, якi звернулись за проведенням

вiдruкодУваннЯ своiХ втраТ вiд перевезень пiльгових категорiй громадян у 2021

роцi, згiдно з додатком J\ГчЗ.

з. Проводити вiдшкодування коштiв перевiзникам, якi здiйснюютЬ

безкоштовнi перевезення пiльгових категорiй населення селищноI ради, згiдно

затвердженого Порядку та укладених договорiв, в межах кошторисних

призначень,
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постlину комlсlю

-__л л-:

Безлюдiвський селищний голова Микола кузьмIнов
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liодаlок 2

/tcl pilllerrrtяr II ccciT VIII скJIика}Iня

Без:tк1,Iiвськоi се.ltиlцttоТ раllи вiд

22,1?.2020 р.

1,и llовиЙ договtг
tIlt зltiйсtlеttнrl коNtllенсацiйних виllлат, llерсвiзlllrку ]а

Ile|)eI}e}clitlя ltiльl.овlлх IiilTeI ()lliй l,ропrадяlI автомобiльtrим ,l,paIlcrlop,I,oM загаJIьllого

ttoрис l.\ llill{llrl llil rlрипtiсt,кик Nlaplllpy,l,ax за рахунок Ktltt1,1,iB Micltelзo1,o бюджету lta

20 piK

ссл. Бсз.rtодiвка

Бсз;tttlдilзська сеjILlIцl{а ра. ta XapKiBobKcl1,o райоrt1' XaprciBcl,t(tlT tlб;tас гi (;ta,ri

Рот tlгя,rl lt), IJ .,..:О' 
,|"";Гifiil:ll,., ,o*otТ'oyil;:ii: <I'po J,T'-:H

са\Iоl]рrI;t),l}аlltlя в YrtpaTrIil>, з or(ttit i с,t,()рOLIи, ,tа

. шtо дiс на
ltсй ,IJoT,oBip lrpo

(,(u.lrr t Ici-leBi зl tttK) в tlсtlбi дирск l,ol]a

- (iтopclrtи. vKJlilJl I{
пi,:lс.t.авi C,ra,TlT.y. з ,lц1,11,t,оt' Lr,гOpOlll,L Ila.,1ait II() -гекст\/

нас,г\ IItlg:

1.1lP} /Ivl E,[ ]lO1,ol]oPy.
1.1. /_(irrrrrii i[orolli1) l]и,Jjtzltta( llOl)rt,rlOK l,a уN,lови I}ипJlа,гI1 l1ероlзiзlrltку комIIенсацii за

ili.itt,t,t-llзиtt:i llрtlfз;t 0l(pcMl{x ttагеl,tlрiй ll)()мадяFl ав,гомсlбi;t1,1ll|\'t гра}lсllор,I0м

,jilt.il,il)II()1.o K()l]tlcl.\ l]аtlI-tя t]il ttpttrlicl,ttt{x маршруТах. ЗliДrlО l(ot'tlBtrPl' tItl ПеРС]l]еЗС}{НЯ

l1acii;rI(t4l)jt] rIа tlptl;vticbKl,tx alt,t,tlбvcttl,tx \4l1pllrpylax зal,il,,lbltOl-() liOplrc,l,yBaIIlLt в

Xltpb,iBcr,Krlп,t1' 1ri,,i,iuni 1lotli;цcttoI,tl vliitc l\cгlap,Taпrg111-1)\l ittIltltзartiйtlot,o розвli,гli),

llPOr\i].IC.r]otзtlc,r.i i,гpattctttlp,ttltlT ill(lраструкг)/рI{ холА (замовttlаl(ом перовезетrl,) r,a

Jф Bi;t р" lзiдltовiлttо

.lс) ,,6.,111цс,irы ,п(ol-()., 11ерсвi,lrrику II lдаI]о l]paBo llLl lIсI)евс]еl{lIЯ ltacarttllPiB tla

al] t'()OVCtiONl\i Nli,tPrIIP} l t ЗаI'аjl|,li()l'О КОJ)ИС t'\tsilНtlЯ

За It,.Il\4 ,.цо1.0опрп"' 
-пй;;"trк 

зобов'ЯЗ\'('Гl,Ся здiйсгrкllза,ги ]lсрсl]е,]снI{я гti;tы,tlвих

кiiгсit)рtti lll()N4a/Irllt. яllti tзi/llrrllзi,:llttl ilO ltito,1OtO закоll(),lцill]с,l,ва УкраIrrи кOр14сl,уються

l]l]alJU\l бс,зillt,ti.tlll()t.о tt1-1tli ;:1^, tlplI]\licl)I(tl\4 llB,loпloCli:tl,tlll]\] ,гра)Iсllорl o]\l ,]aI,tUlLlIOI,o

l(c)pllc,lVlJatltt>t lil t]tl1}llt|чtll(),lt,cll Рil:]IIоря,цllик()м \I f [o;tarltv ,l .;1о ;1оtоR()|]v. ав,тtlбу,с:апlи

llcl' vrlrplrrlэ1,1,r,, J\i__ , а l)сlзlltlряjtl{ик

:]0бt)jl',l:ivr],l.bcrt ,iйi,,n,ir,,B\ i]ii,1,1.1 l[ерсвiзrrr,rку витрtl,гlt, тIrlв'язаtti lз бсзкошt,гоRнI,Iм

llt р(] itc,.iC н lt/l \,1 t ti.lt ь t-trBt,tx ita t,ct,tlp iй l,poMalmH lIaca)KLlpcbl(и]Vl ав,гошtобiл bHL{M

'i prtltl.,ilc)p,l,()\1 1}ill [Ijlt,llOt () ltОllИС'l'} l]atjtlrl llil llP1,1\,llObKoNtY \Iарlllр},гt

[196,;ц l,rttlilitl |]irc,llJlIOt() ,li.tiiOl'() ,t()lOB()p), Il;l IIсрсвс,]еlIIlя tllJIb0,0t]}]X ItаIсIорlи

l-р()\li.iДrl1-1 (. llrlull()p,l, Mtlp]llp) г), (схома MapIUpyl-), розlflIа/l р),ху. rарlrфи),

I{,tlmttturtcatliя t<<ltlrliLз за Гir-lРСВеЗеНt]я ltiльt,tltзих ка,гег,орili l{асе,lеIlftя llеревiзlrику

lзi,lttttко;tоi]\,(],гься t{ Nle)l(ax [jtrlrlже,гttих tlризr{аLlень, tlередцбачоttих l] се,jItlIцItому

бl()ji,Iicti itit llij]t,l.t)tlt. llepL]It|.]l}l.]lllLt Oltpc\4}lx l(al,el,opiii r-lltlirit,(lttt. lltti маI(),гь право Ila

1.2,

l,j.

1.4,

lti ll,t rrllt.tit rillrlT,l.t

YNl.,t [.lI()I]l)p\ rtir ]L) [i1(). (rl.c r t r l.tii pi li cliltlilat

z.умоl]и лоI,()l}ору,

грIr.



Перевiзник:
2.1. ЗабеЗпечуС дотримаНня з.аl(онОдавчи): ':';i 11illiИХ норматиВно-правоВих aKTiB у сферi

ав,готран спор,гI 1их перевсзень I i асажир l t],

2.2. Забезпечу(] перевезеIrня гроNiаllян пiльii,ltt]1;( ка,гегорiй вiдlповiдно до додатку N3 ло

даного логовору, ] :, ,

2.З. Щомiсячно до 5 числа мiсяця, цlr.'Т",/Пн )I,0 за звiтним, надас Розпоряднику Звiт про

перевезення пасажирiв (!одатоlс 1 до договоРУ), Акт звiрки розрахункiв за наданi послуги

за фсlрмою кз-пiльга> (додаток 2 .rцо Щоговору), що Bc,IaIIoBJIetli 'Га ПОГОДЖеНi ДаНИМ

дп.оuоро' i с його HeBi:ll'cмHolt) частиtIою. Розрахунки Ki.ltbKocTi перевезених громадян

IIогоджусться з го.IIовоrо селищноТ ради.
2.4. Визначас кiлькiсть безоплатних пасажирiв прямим облiком або розрахунково та несе

вiдповiдальнiс.гь за обrрунтованiсть та дос:товiрнiсть наданих у звiтах розрахункiв

кiлькостi перевезених громадян якi погоджуd;' гtlлt>ва селищнот ради,

Розпорядник:
2.5. Вlдшкодову€ Перевiзнику втрати йог0 iirlходiв вiд перевезеl{ь пlльгових категорlи

громадян. вiдповiдно до розрахунку, в межах кilштiв, передбачених у бюдrкетi селиtцноi

рЪо" на 20 __ piK. ПерерахуВаннr: кошr,гiв здiйснюсться в межаХ фiнансуваннЯ

затвердженого на pin nu пiдiтавi розрахуаl<iв кiлькостi перевезених громадян пiльгових

категорiй за формою, що встановленi данип,t J(оговором за формtltо <<2 гtiльга>, <3-пiльга> i

aKTiB звiрок розрахункiв за наданi пос;tуги.

2.6. Щомiсячно, на пiдставi звiтiв ГIеревiз tика щодо фактичнсl перевезених пасажирlв,

рсlзподi.llЯе суN{У KoмпeнcarriT вiлповiдно до фак,гично виконаноТ Перевiз}lиком робо,ги,

гlропорuiйно перевезенот кiлькос,гi пiльгового контингенту.

2.1,У разi lrелотримаI]ня I1еревiзrlиком умов ttьогс,l договорY. t]e включае його до розподiлу

компенсацiт.
2.8. Розробляс порядок вiдшкодування 1а ,узгоджус з Itеревiзником. За наявностl

пред'явленого aро*uд"пином Посвiдчення гlа пi.пьгове перевезення окремих категорiй

громадян, Перевiзник надае громадяниIIi/ послуги перевезення.

2.9. Здiйсtllос гtостiйний контроJIь за виконаtJням умов договору з боку Перевiзника.

2. вI,цповIдАJIьнIстъ CTOPIH.

3.1. За I{евикона]{ня чИ нена,чежНе виконання сlбов'язкiв за договором сторони несуть

в i :tгlо вiдальн icTb в iдпо вiдttо до ч и rlHoГo закоl{о]litвства,

З.2. Ilеревiзниlt ttece Biiltlt-tBi/ta"цbHicl'Il З?i RI4к()нанFiя перевезенL то лостовiрнiсть наданих

звiтiв.
з.з. t] разi неl]иконаIIня Розпсlрялlj;lкоt',{ д.оговiрних зобов'язань шодо свосчасltого

здiйснення комIIенсацiйних виплат 11епевiзгrику бiльше двох мiсяцiв пiсля надання

IIеревiзником вiдповiдноТ докуменl,ацiI,' iiере;]баченоТ даним договороN,l, I1еревiзник

.u,irurua за собою право зупинити Перевезtj]{tlя пlльгових категорiй громадян до моменту

Itов11()го вiлшкодовування Перев,,lнику витра,], illo пов'язаrii з бсзкоштовним перевезенням

гliльгових категорiй громадян пасажирськl{м автомобiльним l,ранспортом загальIlого

користування на примiському маршрутi.

4.Форс-мАжо l,Hl оБстАвини.

4. l. Сторони звi.ltьняют,ься Bi:t =i;llttlвiда"iьtI()0,гi за часткове або повне невиконання

обов,язкiв по tlьомy договор),, якtl{о iIe c,t,a;itl lrac,;tiilKoп,l IIричиLt. tЦО ЗНаХОДЯТЬСЯ ПОЗа

сфероЮ контролЮ tle виконую.tоi cli]ooнll. Гакi причини включаIоть стихiйне лихо,

a*aipar-bHi погоднi умови, по>lсежi, вiйни, ст,райки, вiйськовi дii, громадянське безладдя,

терористичнi ак.ги i .гаке irrше (lta.lri - кфорс-i,lаiксlр>), аJIе не обмежуються ними. Перiол
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.Д,олаток Nл2

до рiшеrlня X|-IV ceciTVIl скllикання

Васиtцiвсько1 селишноТ ра]rи Bij( 24.12 2019 р

типовий договtр
| на здiйснення компенсацiйних виплат перевiзнику за

перевезення пiльгових категорiй громадян автомобiльним транспортом загального

користування на примiських маршрутах за рахунок коштiв мiсцевого бrоджетv на

м. XapKiB
20_ piK

((

i'озпорялник), в особi селищного голови , що дlс

на пiдс,гавi Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, з однiсТ стороьtи.,tа

llo текст,у - СторогIи. уклапи цей Договiр про наступне:

1.прЕдмЕт договору.
1.1. [fаний Щоговiр визначае порядок та умови виплати l1еревiзrrику компенсацiт за

пiльговий проТзд окремих категорiй громадян автомобi;Iьним транспорl,ом

загаlьного користування на примiських маршрутах, згiдно !оговору на перевезення

ltасажирiв FIa примiських автобусних маршрутах загаJlьtlого користування в

xapkiBcbkoM1' районi укJIаденого мiж Щепартаментом iнновацiйного розвитку

Ilромисловос.гi i r,ранспортноТ iнфраструктури ходА (замовttиком перевезснь) ra

.I\ъ вiд р,, вlдIIовlдно

надано право на перевезення пасажирiв на

р.20))

до положень якого, Перевiзнику
ав,гобусному маршрутi загального користування

1,2. за цим договором Перевiзник зобов'язусться здiйснювати перевезення пiльгових

каr.еr.орiй громалян, якi вiдпсlвiдно до дiючого законодавс,гва Укратни користуюl,ься

IIравом безоttла,ггlого проiълу примiськI.{м автомобiльним транспор,tом загальноl,о

кориотування ,lut визначаються Розпорядником у додатку Jф4 до договору.

автобусами по маршруту ЛЬ )а

l .3.

4

Розпоряднttк зобов'язуеться вiдшкодовувати Перевiзнику витрати, Irов'язанi з

бсзкоштовI]иN{ IIеревезенням пiльгових катет,орiй l,ро]\{адян пасажирськи м

автомобiЛьниМ транспорТом загалЬного користування на примiському маршрутi.

l]евi,l('смною чitс,гинок) ланого договору на перевезення пiльгових кат,еl,сlрiй

l ромаrlян с l]aclI()pT маршруту (схема маршруту, розкцад рУху. тарифИ).

КомпенсацiЯ t<tlttt-гiB за перевезення пiльгових категорiй Ftаселення Перевiзrrику

вiлшкодовуеться В межах бкэджетних призначень, передбачених в селицному

бrодlrtетi на пiльгове Irеревезення окремих кат,егорiй громалян, якi п,tають право IIа

ttiльговий гrроТзд.

1.5. Cyrra договору tra 20 _ бюджетний piK скJIадас
грн,

2.умови договору.
Перевiзник: 

tгr-|.пиN,{яння ?якOt ,Ix ноDмативно-п сфсрi2.1. Забезпечус до-гримання законодавчих та iнших нормативно-правових aKTlB у

аRтотрансп орт[lих псрсвезеtlь пасаяtирiв.



2 2. ЗабезlIечус переl]сзення громадян пiльгових категорiй вiлповiлно до додатку Nч4 ло

, \аного договору.
2.З. Шомiсячно до 5 числа мiсяця, наступного за звiтним, надае Розпоряднику Звiт про

перевезення пасажирiв (додаток Nsl до договору), Акт звiрки розрахункiв за наданi

,,оЪпу." за формою <3-пiльга> (додаток 2 до Щоговору), Розрахунок витрат }{а

вiдшколуваI]ня збиткiв, пов'язаних з наданням пiльг за пiльговий проТзд окремих категорiй

.ромадян в примiськомУ транспорТi за формою <2-пiльга> (лолаток 3 до договоРУ), що

BcTaHoBJleHi та погодженi даним договором i е його невiд'емною частиною. Розрахунки

кiлькостi перевезених громадян погоджусться з головою селишнот Ради,

2.4. Визначас кiлькiсть безоплатних пасажирiв прямим облiком або розрахунково та несе

вiлповiдальнiсть за обrрунтованiсть та достовiрнiсть наданих у звiтах розрахункiв
к;лькосr-i перевезеНих IpомаДян якi погоджуС. голова селищноТ ради,

.'озпорядltик:
2,5. Вiдшкодовус Перевiзнику втрати його доходiв вiд поревезень пlльгових ка],егорlи

громадян, вiдповiдно до розрахунку, в межах коштiв, передбачених у бюджетi се;tищноi

рЪо" на 20- piK. tIерерахування коштiв здiйснюстьсЯ в межаХ фiнансуванttЯ

затверJI)*епо.о nu pi,, uo пlдiта"i розрахункiв кiлькостi перевезених гроN{адян пiльгових

аr.сгорiй за форшлоl(). lllo uarunou,raHi даним договором за формою <2 пiльга>, <3-пiльга>> i

aKl,iB звiрок розрахункiв за наданi послуги.

2.6. Щомiсячцо, на пiдставi звiтiв Перевiзника щодо фак,ги,tно перевезених пасажирlв,

розподiлtяе сумУ компенсацiТ вiдповiдно до фактично виконаноТ Перевiзником робо,ги,

гIропоршiЙно перевезеноi кiлькос,гi пirIьгового контингенту.

21 .у рtlзi недотриN{аFt}trl ПеревiзнлIком умов цього договору. FIе I]к.]]Iочае l"lоt,о до розгrолiлу

0,()N{ПetICil lliT.

2.8. Ро:зроблlяе TIoprt,-loK вiдшкодування та узгоджу€ з Перевiзником, За наявнос,гi

пред'явленогО .роruд"rином Посвiдчення на пiльгове перевезення окремих категорiй

громадян, Перевiзник надае громадянину послуги перевезення,

2,9. Здiйснюе пос.гi йний контроль за виконанням умов договору з боку Перевiзника,

3. вIдповIдАльнIстъ cToPIH.
з,l. За невиконаннrl LtI.l неналежне виконання обов'язкiв за договороNI сторони Hecy-l,b

вiдповiдальrriс,гь вiдповiдно до чинного законодавства,

З.2. tlеревiзник несс вiiiповiдальнiсть за вLIконання перевезень та достовiрнiсть наданих

з liгiв.
,,з. В разi невикOнання Розпорядником договiрних зобов'язань щодо свосчасноI,о

здiйснс:l.tня компеноаiliйних виплат Перевiзнику бiльше лвох мiсяцiв пiсля нdданrIя

Перевiзttиком вiдповiдноТ документацii, перелбаченоi даним доl,овором, Перевiзник

запt{шас за собоrо право зупинити перевезення пiльгових категорiй громадян до MoMetITy

tIовtIого вiдшкодtlвуl]ан}Iя Перевiзнику витрат, що пов'язанi з безкоп-tтовI{им перевезенням

lJIы.ових категорiЙ громадян пасarкирським автомобiльним транспортом загального

корис,t,ування на tlримiському шrаршрутi.

4. Форс-N{АжtорнI оБстАвини.
4.1. С,тtlрони звiльltяються вiд вiдгrовiда.llьностi за часткове або lloBHe невиконання

оjов,язкiв по цьому jlot.oBopy" ,Iкщо це стаJIо наслiдком приrtиII. IЦО ЗНаХОДЯТЬСЯ ПОЗа

.фероtil коII,гроJIIо lIe tзиконуючоТ сторони. TaKi причини включають с,гихiйне лихо,

.n.,ip.ru.,tbHi погоднi 1;rtови, поясежi, вiйни, страйки, вiйськовi дiТ, громадянське безладдя,

терористичнi акти i таке iнше (далi - <форс-мажор>). але не обмеяtуються ними, Перiол

,"iдi"arrя вiд вiдповiдальностi починаеться з моменту о.олошення не виконуюч()ю

стороною <форс-ма)l(ору)), що пiд,гвердж),сться офiчiйною довiлкоIо.

Обс.гавини кфtlрс-п{ажору)) автоматично продовж)/ють тepMiH виконання зобов'ltзаttь

на I}ecb rlерiод йtlго'.,tiТ та lriквiдацiТ наслiдкiв. Про настання кфорс-мажорних)) обс,гаtзин



5,2, у

або розбirкностi, якi виникнуть мiж с,горонами гriл час виконаFIня договору,

мiж сrоронами, за якими не досягнуто згоди, вирiшуються в установленому

порядку.

6. TEPMIH дIi договору.
цей договiр набирае чинностi з дати його пiдписання i дiе до - року,

а в частинi розрахункiв - до ix повного виконання,

Змiни та допоl]неIiня до /{о.овору допускаються за взасмною згодою CTopiH шляхом

укjlадання f{ола,r.ttовоi угоди до цього Щоговору. Одностороннс розiрвання договору

l{e допускаеться. kpiM випадкiв, передбачених чинним законодавстtsом,

Щоговiр складасть ся у 2-х примiрниках, що маю,гь однакову Iоридичну сиJIу, llo

7.ПЛАТIЖнIТАПоШТоВIРЕкВIЗиТиСТоРIН

[Iеревiзltик

мФо
Код СДРПОУ

р/р

е;rишllий голова
l

Щиректор
l

62,

Розllорядllик
Безлюдiвська сеJlищна рада

__, XapKiBcbKa об:r., Харкiвський район,
сплт. Безлюдiвка, вулI. ЗмiТвоька 48/2

сдрпоу
р/р _--_



Додаток 3
до Договору JФ_ вiд <<_)) 20_р.

Перелiк каr,егорiй осiб, якi мають прав0 lllt л-нi"пьги з проiЗду в примiському транспортi
(фiнансуваIIня проiЪду яких провOдитьс!, за рахунок копI,tiв мiсцевого бюджеry)
1, iнвалiди вiйни (Закон )/краiни кГIро ст,атус BeTepaHiB вiйни. гарантiТ Тх соцiа,rьного

захисту>);
2. учасники бойових дiй (Закон Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix

соцiального захисту>) ;

3. ветерани вiйськовоi слух<би (Закон УкраТни uПро статус BeTepaHiB вiйськовоТ служби,
BcTepaHiB органiв внутрiшrнiх справ i деяких iнших осiб ,га Тх ссllIiальний захист>)]

4, ветерани органiв BHyTpirirHix справ (Закон УкраТни кПро статус BeTepaHiB вiйськовоi
служби, BeTepaHiB органlв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та iх соцiальний
захист>)l

5. ветерани служби цивi.lti,ного захисту (Закон Украiни uПро статус BeTepaHiB вiйськовоi
с:tухtби, ветераrliв органiв внутрirпйiх,'-справ iдеяких ilrlпих осiб та Тх соцiа,rьний
захисr,>):

6. ветерани державноi крi1,,:iнаJIьно-виконавчоi (Закон Украiни ,,Про статус BeTepaHiB
вiйськовоТ с:tужби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та Тх

соцizulьний захист>>);

7, реабiлiтованi особи (Закон YKpal,:it <I1po реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на
YKpaiHi>);

8. iнвалiди вiйськовоТ слчжби (Закоlr Украiни <I1po соцiальний i правовий захист
вiйськовослужбовцiв та чпенiв Тх сiмей>);

9. батьки загиблого вiйськовослужбовця (Закон УкраТни <[Ipo сочiальний i правовий
захист вiйськовослуя<бовцiв та членiв iх сiмей>);

10, громаля}lи, постраждzuIi внаслiдок aBapii на ЧАЕС \ та2 категорiй (Закон Украiни <<IIро

статус i соцiапьний "lахист громадяIi, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi
катасr,рофи>>);

l1.дiти з iнвалiднiстю до lii poKiB (Закон Украiни кПро основи cotliaчbHoi захищеностi
iнвалiдiв в YKpaTHi>);

12. особи, якi супроводжують iнвilriдiв 1 групи або литину з iнва-гliднiстю (не бiльше 1

супроводжуючого) (Закоll Украtни <<Про основи соцiа,rьноТ захищеностi iнваrriдiв в
Украiнi>):

lЗ. дiти з баl,а,го:tiтttоТ ciM'j' ('_?акон Украiirи <<ГIро охорону /lиl,и}Iсr,ва>);
l4. пенсitlнерtr за BiKoM (Пос,,lllова Кабiнсту N'IiHicTpiB УкраТlrи Kllpo безпла,гний проТзд

пенсiонерiв на транспортi заI,€uIьного користування>> вiд 16.08.I 994 Ns555);
15. особи з iнва.riднiстю I-1l групи (ч.2,З ст. j8| Закопу УкраТни <Про основи соцiальноi

захищеностi iнва,гriдiв в YKpaiHi", Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l6.08,l994
J$555 <l1po поuIиренI{я (Iинностi поэтанirви Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.05.1993

Рок5; }ф,з54",,

f(олаr ок .у]год}l(ено :

Розпорядник Перевiзник
Безлюltiвська селищна рада

сдрпоу р/р
р/р

мФо
Код СДРIlОУ

Селищний I,oJloBa
ll

2|иректор
l/



/lo.,tar ок ]

;1сl 1-1itltclltlя ll ccci'i VllI cK;tltKattttя

ljс,з:r Kl,,ti Bcl,K()T ccjI и l l 1ttoT pai, tи

Bi;r ]2.12,202() р,

lIepc.lliK tl iдrl рисмств -перевiзtl и KiB,

якi звернуJIись за вi,llllко/lуванням в],ра,t

rtеревсзень-шi.llьl,ових ка,t,сI,орiй l,poMa,llяH lla 202 l piK

NЪ llaзBa ll i/llIpиcMc,t ва

l Iриllаr,rlс ll i;ltl рис,мсr,rзt,l
<<'I'pa r r с -(_' ср Bi с >>

' I'Ol] (д t]'Г()-оt] l ))

Бt]зJl l()l lIB(_ I)киЙ c:l lJ lиl l U t14Й l,()Jl()l]л Микtl:lа КУ']ЬМ I l l()I]



Додаток Ns3

до рiruеrlня XLlV ceci'i VlI скликагtня
ВасищiвськоТ селищноТ ради вiд

24.12.2019 р.

Перелiк пiдприсмств -перевiзникiв,
якi звернулись за вiдшкодуванням втрат

Bi;1 перевезень пiльгових категорiй громадян на 2020 piK

М з/п Назва пidпр!€,уgпý!

l

Приватне пiдприсмство
KTpaHc-CepBic>

Безлюдiвський селиtllний голова м.кузьмlнов



укрА[нА
БЕЗЛЮЩСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОIrУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
[I cecii иII скликання

рIшЕння

вiд22 грудня 2020 року

пПро прийняття зi спiльноТ власностi територiальних громад сiл, селищ,
MicT Харкiвського району до комунальноi власностi територiальноТ
громади сел. Безлюдiвка комунАлЬного нЕкоМЕрцIЙного
пIдпри€мствА xAPKIBcbKoi рАЙонноi рАди (цЕнтр
пЕрвинноi мЕдично[ допомоги ль з хАркIвського
РАЙОну (код €рдпоу 38008933)>

КерУючись ст. ст. 25, 4З, 60, ст. 10 Прикiнцевих положеIIь Закону
УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Закону Украiни uПро
Передачу об'сктiв державноi та комунальноi власностi>, вiдповiдно до
Господарського кодексу Украiни, I]ивiльного кодексу Украiни, враховуючи
Рilllення Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 05.11.20 uПро надання згоди на
ПРийняття iз спiльноi власностi територiальних громад MicT, сiл, селищ
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi до комунальноi власностi
БезлюдiвСькоi селищноI ради комунального некомерцiйного пiдприемства
XapKiBcbKoi районноi ради <I_{eHTp первинноi медичноТ допомоги ЛlЬ З
Харкiвського району (код СРДПОУ 38008933))

селищна рада ВИРIШИЛА:

l. lIрийняти зi спiльноi власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT
ХаРкiвського району до комунальноТ власностi територiальноТ громади
ссJI. Безлкlлiвrса комунАJIьнЕ t]ЕкомЕрщЙнЕ пIдприСмство
хАркlвськоi рАЙонноi рАди (r IFHTP пЕрвинноi мЕличнот
/lОIIОМОГИ J\lЪ 3 ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ (код СРДIlОУ З80089Зз)u ,а
Закрitlrене за ним майно, яке знаходиться на балансi та використовуеться,
зt,iдtlо з додатком.



2. Генеральному директору комунАльного нЕкоN4ЕрцIЙного
шдприсN,{ствА XAPKIBCЬKOI рАЙонноi гнди KI]EHTP пЕрвинноi
мЕдичноi /1опомоги м з хАркIвського рАЙону разом з
БезлtодiВськоtО селищною радою (далi - зАснОвник) здiйснити необхiднi
заходи що/]о виконання п.1 цього рiшення згiдно з вимогами чинiIого
законодавства.

з. Генеральному директору комунАльного нЕкомЕрцIЙного
пIдприсN4ствА XAPKIBCЬKOi рАЙонноТ рАди (ЦЕНтр пЕрвинноI
]\4Еi]ичНоi доПомоги J\Ъ з хАрКIвськоГо рАЙОНУ зарееструва.ги
пiдIlриемство.. згiдно дiючого законодавства, як комунАлънЕ
нЕкомЕрцIЙнЕ шлприсмство БЕзлюдIвськоi сЕлиIцноi гадЙ(ЦЕНТр пЕрI]инноi мЕдичноi допомоги J\ъ з хАркIвсъкого
РдЙоFIУ (код СРДПоУ 3800s9з3) (далi - шДПРИСМlСТВо).

4. Для забезlтечення дiяльностi пIлприсN4ствд здсновнико]\4
утворюсться статутний фо"д, який складае Статутний капiтал
пlдпрИсN4ствА. Статутний фонд утворюсться ЗАСНовникоМI шляхом
майнового та грошового внеску. Статутний капiтал пIдприсN4с,гвд
скJIадаС 2 |]0 6]5,|4 грн. (лва мiльйони сто сiмдесят тисяч шiстсот сiмдесят
п'яl,Ь 14 lcorl,). ЗбiльшеннЯ абО зменшеннЯ статутFIого фоi-rдупIдпрИсмствА здiйснюеться за рiшенням зАсноВникА. Порядок
збiльшення або зменшення статутного фоrrлу пIдприсмствА
tsстаFIовлк)еться законом i статутом ПI!ПрисN4ствА.

5,За,гверлити Статут ПI!ПрисмсТВА в новiй редакrlii' (додаеться).

6,Генеральному директору пIдпрИемствА здiйснити державну
рес:страцirо l-toBoi' редакцiт Статуту у вiдповiдностi з вимогами чинного
законоJlавства.

7. КонтроJIь за tsиконанням даного рiшення покJIасти на постiйну комiсiю з
питань спiльноi власностi територiальних громад та житлово-комунального
пiдгtрисмсr,ва (Чечуй I.B.)

Без-lrюдiвський селищни Микола КУЗъМIНоВ
о Ё\ \'lilГ,l /lл4, N

" fд\У./ý\
:-]*Й-ь{;)



ЗАТВЕРДЖЕ,НО
рiшенням II cecii селищноi ради VIII

скликання вlд )2 груьня2020 року

ькоi селишдноi ради

М.М. Кузъмiнов

стлтут

коМУнлЛЬноГонЕкоluЕРцIЙного
шIдшри€IuствА БЕзлIодIвс_lýоi "

сЕлиIцнЬТ р IIЕрвинноI
IчIЕдич _л)гиJ\Ъз
ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ)

(нова релакuiя)

м. XapKiB
2020 piK



I. зАгАлънI поло)ItЕння

l ,1. коI\4ундльнЕ, нЕкомЕрцIЙнЕ пIлприсмство
БЕзл}одIвськоI свлищноi рдди 1ЦЕНТг пврвинноТ vtвдичноi

допомоги N з хдркIвського рДйОНУu (надалi ПiдприеМСТВО) е

закладом охорони здоров,я комунальним унiтарним некомерцii."_lу

пiдприсмстI]ом, що надае первиннУ медичнУ допомогу та здtйснюе управлlння

,aдй"r", обс;rуговуванням населення Харкiвського району, вжива€ заходи З

профiлаКти кИ захворюВань насеЛення та пiдтримання громадського здоров' я,

|.2. Пiдприемство створене рiшенням XapKiBcbKoi районноТ ради вiд 17

травня 201 8 року шляхом реорганiзацiт (перетворення) комунального закладу

охорони здоров'я <I_{eHTp первинноi медико-санiтарноТ допомоги сел, Васищеве

Харкiвського району>.
1.3. Iliдприемство с правонаступником всього майна, всlх праts та

обов'язкiв комунального закладу охорони здоров'я <I_{eHTp первинноi медико-

caHiTapHoT допомоги сел. Васищеве Харкiвського району>.
|.4, Пiдгlрисмство засновано на вiдокремленiй частинi майна спiльноi

BJIacHocTi теритоРiальниХ громаД сiл, селищ, MicT Харкiвського району,

1.5.ЗасновникоМ,ВпасникомТаОрГаноМУправлiннямайном
Г[iдприемства с ,гериторiальнi громади сiл, селищ, MicT Харкiвського району вiд

iMeHi яких ur.ry.,u. 
- 

Безлюдiвська селищна Рада (налалi Засновник),

пiдприсмс.гво с пiд.rор"дкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольним Засновнику, а

за I,алузевоIо сIiрямованiстю - пiдвiдомче мiсцевим органам виконавчоТ влади

районного та обласного piBHiB.

1.6. ПiлгlрисмствЪ здiйснюс господарську некомерцiйну дiяльнiсть,

спрямовану на досягнення соцiальних та iнших результатiв без мети одержання

прибутку.
|.7 . Пiдгlрисмство у своТй дiяльностi керус,гься Конститучiсrо УкраТни,

I'осrlоltаРськиМ ,га Ilивiльним Кодексами УкраТни, законами УкраТни,

пос.гановами IЗерховноij Ради УкраТни, актами Президента УкраТни та Кабiнеr,у

Ir4iHicTpiB УкраТни, загаJIьнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я

наказамИ та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни,

нормативними u*ruй" xapkiBcbkoi обласнот державноi адмiнiстрачiт та

XapKiBcbKoT районноi державноi адмiнiстрацiТ, вiдповiдними рiшеннями

XapKiBcbKoT районноТ ради та БезлюдiвськоТ селиIцноТ ради, цим Статуl,ом 1а

iншими нормативними актами.

II. I{ДЙМЕНУВДННЯ ТД МIСЦЕЗНЛХОДЖЕЕIIIЯ

2,|. }Jайменування Пiдприсмства:
2.1'] ."uУкраiнськiймовi:ПоВнанаЗВакоМУндЛЬнЕ

НЕКОМЕРLЦIЙНЕ ПIДПРИ€МСТВО БЕЗЛЮЛIВСЪКОi СЕЛИIЦНОi

рд/IИ (цЕtll,Р пЕрвиНноi мЕдI,rЧноi допоМоги J\b з

хдркIвськоiъ рдЙону>; скорочена FIазва кнП <цпмД JYs 3

хАркIвського рдЙону>;



2.1.2. на англiйськiй MoBi: повна назва - MUIчCIPAL N[ог{_соммЕRсIАL
E,NTERPRISE, OF- BEZLYUDIVSKA VILLAGE "CENITER FOR РRIIИАRY

MIIDICдL дSSISтдNсЕ з кндRкIч DISTRIсT; скорочена назва - Ml\E
(сРМА Jr{b 3 KHARKIV DISTRICT),

2.2, Мiсцезнаходження Пiдприемства: 62495, XapKiBcbKa область,

ХаркiвсЬкий райОн, селиЩе мiськоГо типУ ВасищеВе, вуJIиця Зелена, будинок

з6.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. основгtою метою створення Пiдприсмства € надання первинноТ

медичнот допомоги та здiйснення управлiння меличним обслуговуванням

tIаселення, Ulo постiйно проживас (перебувас) на тери,горiТ XapKiBcbKo1,o

району, а також вжиття заходiв з профiлактики захворIовань населення та

пiдтримки здоров'я громадян.
з.2. I]iдгrовiднО дО поставленоi метИ предметом дlяльностl

ГIiлприсмства с:

З,2.|. медична практика з надання первинноi та iнших видiв

МеДИЧНОТ;:;."";;JffJff#' 
nou"u громадян на вiльний вибiр лiкаря з

надання первиttttот медичноi допомоги у визначеному законодавством порядку;

з.2,з. органiзацiя надання первинноi меличнот допомоги у

визначеномУ законодавствоМ порядкУ, В томУ числi наданнЯ невiдкладноТ

медичноТ допомоги в разi .o"rpoio розладу фiзичrrого чи психiчного здоров'я

пацiснтам, якi не поrребуюrЪ eKbTpeHoi', вторинноТ (спецiаrriзованоТ) або

третиннот (rзисокоспецiалiзованоi) медичнот допомоги;
З.2,4. проведення профiлактичних шеплеFIь;

3.2.5. планування, органiзацiя, участь та контроль за проведеtiням

профiлактичнllх оглядiв та дис
профiлактичних заходiв, у тому числi
паlIiснта з MeTolo свосчасноi профi

лiкування хвороб, травм, отру€нь,

вагiтностi) с,ганiв;
з.2.6. консультацiТ щодо профiлактики, дiагностики, лiкувангrя

хвороб, травм, отруснь, патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB,

а,гакож щодо ве/Iення здорового способу життя;

з.2.,7. rззасмодiя з суб'сктам { надання вторинноi (спеuiалiзованоТ) та

треl,иннот (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги з метою своечасного

дiаl.ностУванI{Я ],а забезпеЧеннЯ дiсвогО лiкуванНя хвороб, травм, oTpycIrb,

патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB з урахуванням

особ-lrрtвостей с,гаtIу здоров'я паtдiснта;

3.2.8. органiзацiя вiдбору та спрямування хворих на консультацlю

та лiкуваtlня lto закладiв охорони здоров'я та установ, цдо надають вторинну

(спечiалiзоваuу) ,га третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу, а



також вiдбору хворих на санаторно-курортне лiкування та реабiлiтацiю у

вltзначеному законодавством порядку;

з.2,9. проведення експерти lи тимчасовоt непрацездатностl та

коt{тролю за видачою листкlв непрацездатност1;

3.2.10. направлення на Медико-санiтарнУ експер,гНу комiсiЮ (далi -
I\4CEK) ооiб зi с,гiйкою втратою працездатностi;

з.2.1|.УЧасТЬУпроведеннiiнформачiйноТТаосВlТньо-
роз'яснювальноТ роботи серед населення щодо формування здорового способу

життя та вмiнгtя надання першоi допомоги;

, з.2.|2. участь у державних та регiональних проI-рамах щодо

органiзацii ltiльгового забезпечення лiкарськими засобами населення у

визI{аченому законодавством порядку та вiдповiдно до фiнансового

бtоджетного забезпечення галузi охорони здоров'я;

з.2.1з. участь у державних та регiональних програмах щодо

скринiнгових обстежень, профiлактики, дiагностики та лiкування окремих

захворювань у порядку визначеному вiдповiдними програмами

та законодавством; ..

з.2.|4, участь у визначеннi проблемних питань надання первинноl

медично[ допо*пi" в XapKiBcbKoMy районi та шляхiв iх вирiшення;

з.2.15. l]адання рекоменлачiй Засновнику шодо розробки планiв

розвиткУ I1ервиttнОi медичНоI допоМоги ХарКiвського району;
з.2.|6. визначення потреби структурних пiдроздiлiв Пiдпри€мства та

населення у лiкарських засобах, виробах медичного призначення, медичному

обладнаннi та транспортних засобах для забезпечення населення доступною,

своечасною та якiсною медичною допомогою;
з.2.|7. монiторинг забезпечення та рацiональне використання

-ltiкарських засобiв, виробiв медичного призначення, медичного обладнаIIня та

,гра}-Iспортних засобiв;
3,2.18. забезпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення

квалiфiкаuiТ п parri вникiв Пiдприсмства;
з.2,|9. зберiгання, перевезення, придбання, пересилання, вiдпуск,

використанI]я, зllищення наркотичних засобiв, психотропних речовI,Iн, Тх

аналогiв та прекурсорiв, замiсникiв iх аналогiв, отруйних та сильнодiючих

речовин (засобiв; згiдно з вимогами чинного законодавства УкраТни;

з.2.2О. зчLлучення медичних працiвникiв для надання первинноТ

MelIиKo-caHiTapHoT допомоги, в тому числi заJIучення лiкарiв, що працюють як

фiзичнi особи - пiдприемцi за договорами пiдряду, пiлтримка гrрофесiйног,о

розI]итку медичl-tllх працiвникiв дJIя надання якiсних гIосJIуг;

з.2.21. закупiвля, зберiгання та використання pecypciB, необхiдних

,,lJIя н&лоtlltя 1\,lе/[1,1чних послуг, зокрема лlкарських засобiв (у т,ч, наркотичних

засобiв та прекурсорiв), обладнання та iHBeHTapro;

з.2.22.-^ *оординацiя дiяльностi лiкарiв iз надання первинноi меличноi

допомоги з iншими суб'сктами надання медичнот допомоги, зокрема закладами

вториI{ноТ та третинно] медичноТ допомоги, caHaTopiTB, а також з iншими

службами, I]lo опiкуюr,ься добробутом населення (сочiальнi служби,



Товариство Червоного Хреста УкраТни, правоохороннi органи, служби

порятунку, тощо);
3 .2.23. надання платних послуг з медичного обслуговування

насеJIенНя вiдповiдно дО чинного законодавства Украiни;
з.z,24. надання елементiв палiативноi допомоги пацiентам на

ocTaHHix стадiях перебiгу невилiковних захворIовань, яка включае KoMпJreKc

заходiв, спрямованих на поJIегшення фiзичних та емоцiйних стражлань

пацiснтiв, моральIrу пiдтримку членiв Тх сiмей;
з.2.25. надання буль-яких поспуг iншим суб'ектам господаРюванIIя,

шо надають медичну допомогу на тери,горiТ Харкiвського району, а також буль-

яким юридичним особам, фiзичним особам-пiдприсмцям та фiзичним особам]

з.2,26. iншi функцiТ, що випливають iз покладених на Пiдприемсr,во

зав/Iань.
з.3, Пiдприемство може бути клiнiчною базоtо виtцих медичних

навчальн"* ,uппuдiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноТ освiти.

з.4. Пiдtприсмство ма€ право здiйснюват,и iншrу, нiж надання меличноТ

допомоги, дiяльнiсть, не заборонену законодавством,

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.|. Пi.цприсмство с юридичною особою публiчного права, Права r,а

обов'язкИ юридичноТ особи Пiдприемство набувас з дня його державноТ

ресстрацii.
4,2, Пiдlrрисмство користу€ться закрiпленим за Ilим маином спlльноl

BJlacIIocTi териr,оРiальниХ громаД сiл, селиЩ, MicT Харкiвського району на правi

оперативноI,о угl равлiння.
4.з. Пiдприсмство здiйснюс некомерцiйну госtIодарську дlяльнlсть,

орr.анiзовус ."оо дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, який

затверджусться Засновником, самостiйно органiзовуе виробниц,гво продукuii

(робiт, пос.lrуr,) i реалiзус if за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку,

всl,ановленому законодавством.
4,4. Збитки, завданi Пiдприсrчrству внаслiдок виконання рiшень органiв

державнот влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом

неко[IстИтучiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуваннIо зазначеними

органами доброrзi,lтьно або за рiшенням суду.
4.5. ДлЯ здiйсненнЯ господаРськоТ некомерцiйноТ дiялъностi

ГliдприсМство залУчас i викорисТовуе матерiаЛьно-т,ехНiчнi, фiнансовi, трудовi

та iHrrri види pecypciB, використання яких не заборонено законодавством.

4.6, Пiдlrриемство мае самостiйтrий баланс, рахунки в Щержавному

казначействi УкраТни, ycTaFloBax банкiв, круглУ печатку зi своТм

наймеtлуванням, штампи, а також бланки з власними реквiзитами,
4.]. Пiдприсмство ма€ право укладати угоди, набувати майнових та

особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у

справi, що розt]l я!\асться в судах УкраТни, мiжнародних т,а третейських судах,



4.8. Пiдприемство визначас свою органiзацiйну структуру, встановлюс

чисельнiсть i затверджуе штатний розпис за погодженням iз Засновником,

4.g. Пiдприемство за погодженням з Засновником може створювати

фiлii, предстаВп"чr"u, дочiрнi пiдприсмства та iншi вiдокремленi cTpyKTypHi

пiдроздiли.
Фiлiт, представництва, дочiрнi пiдприсмства та iншl вlдокремлен1

cTpy*TypHi пiдроздiли дiють вiд iйенi Пiдприсмства на гriдставi Положень,

заl,верджених Гliдприемством. Пiдприсмство мас право бути засновнлIком

iншиХ юридичIIих осiб та об'сднань )ридичних осiб (асоцiацiй, корпорацiй,

концернiв i т.п.) згiдно з нормами чинного законодавства,

4.10. Пiдприемство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензiт на

медичну практику. Пiдприсмство мас право здiйснювати Jlише Ti види медичноТ

npu*r"nr,'"*i доз"оленi органоМ лiцензування при видачi лiцензiТ на медIIчну

практику.
4.11.ПiдприсмствоМаеПраВоУклаДаТИДоГоВоринаМеДИЧне

обслугову"u"*,r' вiдповiдно. до чинного зако_ноaа::::.i-. з -,чiкарями загальноТ

прак.гики сiмейними лiкарями та лiкаряьли iнtпих спеrliа.rtьностей, якi

проводять 1осподарську дiяльнiстъ з медичноТ практики як фiзичнi особи -
пiдrrрисмцi.

4':^2,ПiдприемствоМасПраВоУкЛаДаТИДоГоВориЗlНшИМи
комуналЬнимИ та державними ru*пuдпrи (некомерчiйними rriдприемствами)

охорони здоров'я про проведення дiагностичних дослiджень, lцо входяl,ь до

коI\4Пе,ГеНшiТlrервинноТмедико-санiтарнсlТДоПоМоГи'аЛеДляТхВИконаНняУ
ГIi;lгlриемс,гвi вi;цсутнi умови

4.13. Пiдприсмство ма€ пра }о укладати договори з 1ншими

пiдгtрисмar"ur", органiзацiями, установами та закJIадами для отримання

послуг, проведlення дослiджень та обстежень Toll(o. для вико1{ання яких у

ГIi;tприсмствi вiд{сутнi умови,

ч. сl,А,гутниЙ кАпIтАл. мАЙно тА ФIнАнсувАння

5.1. ]VIайrrо пiдприсмства с спiльною власнiстю територiальних громад

сiлг, сеJIиш(, MicT, Харкiвського району i закрiплюсться за ним на правi

оперативчого уrrравлiння. Майно Пiдприсмства становлять необоротнi та

оборотнi ,Unrrв", ocHoBHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiннос,гi,

переданi йому Засновником, BapTicTb яких вiдображасться у самост,iйному

ба;r aHci ГIiдпри см ства.
5.2'Пi2lприемствонеМасПраВавiдчужУватиабоiншимспособом

oo,,,,oirburr,.o Ъакрiпленим за ним майном, що належить oo_::::":i:9::"^'"
без попереднъот ,.ъд' Засновника. Пiдприемство не мас права безоплатttо

передавати належне йому майно TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним

особам) KpiM виtlадкiВ, прямО п.р.дбuчених законодавством, Yci питання, якi

сl.осуIоться вijlплови вiд права на земельну дiлянку, Що знаходиться на балансi

Пiдtпри смс.гва або iT вiдчуження, вирiшуються виключно Засновником,

5.3.ЩжереламиформУВаннямайнатакоштiвIliдприемсТВае:



5.3.1. майнО спiльноi власностi територiальних громад сlл, селиtц,

мiс.г Харкiвського району, передане Пiдприемству вiдповiдно до рiшення про

його створення;
5.З.2. кошти мiсцевих бюджетiв;

5.3.3. кошти, отриманi за договорами з центраJIьt{им органом

виконавчот I]лади, що реалiзуе державну полiтику у сферi держаRних

фirrансових гаран.гiй медичного обслуговування населення;

5.3.4.власнiнаДхоДженняПiдприемсТВа:кошТИ
майна спiльноТ I]JIacцocTi територiальних громад сiл, селиtц,

району, закрiгt.lIеного на правi оперативного управлiнrlя;
Ьл.р*u"i вiд реалiзацii продукцii (робiт, послуг);

5,З.5. цiлъовi кошти,

вiд здачi в оренду
MicT Харкiвського
кошти та майно

5.3.б. кредити банкiв;
5.з,7 . оплата вiд страхових компанiй за наданi медичнi послуги;

5.3.8. грошовi надходження вiд благодiйrrих органiзаuiй;

5.3.9, .рошоui надходження вiд надання платних послуг вiдповiдно

до чинного законодавства УкраТни;

5.з.10. оплата вiд пацiснтiв la наданнi cepBicHi послуги пацlентам

(палата покращеного cepBicy та iнше) та iншим закладам охорони здоров'я i

,,inup"r, шо дiтоть як фiзичнi особи-гliдприсмцi (ведення бухгалтерського

об-iriку, зак)/пка .lriKiB та витратних матерiалiв,.тоll1о);

5.3.1l. оплата за проведення тренiнгiв для населення, пlдприсмств,

лiкарiв, що дiють як фiзичнi особи-пiдприемцi (тренiнги з профiлактики

захворювань, першоi допомоги, здорового способу жиl,тя, ведення вагiтностi,

грудного вигодовування тощо),
5,з.li2, майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб;

5.з.13.майно,ЩонаДхоДиТЬбезоплатноабоУВиГЛяДiбезповоротноТ
фiнансовоi допомоги чи добровiльних благодiйних BHeckiB, пожертвувань

,Ьр"о"r.r"* i фiзи.lних осiб; надходження коштiв на виконання програм

соцiа-шьНо-еконоI\4iчнсlго розвитку району, iнших програм розIrитку медичrtоТ

ГаЛУЗi 
' ,.r.rо. майно, отримане з iнших джерел, не забОРОНеНИХ ЧI{ННИМ

законодавством УкраТни;
5.3. 1 5. iншi джерела, не забороненi законодавством. вилучення

майна Пiдприсшrс.гва може мати мiсце лише у випадках, IIередбачених чиtIним

законодавство м Украiни.
5,4, Пiдприемству заборонено жодним чином розподlляти отриманl

доходи (прибутки) або ik частину серед Засновника, членiв Пiдприсмства,

прашiвникiв (oKpiM опJIа,tи ixHboТ працi, нарахуваIIня е/lиного соцiального

"n..ny), 
членiв ф.анiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб,

5.5. /Jlтя забезпечення дiяльностi ГIiдrrрисшrства Засновником

уl.ворIоеться ста,I.утний фо"д, який склада€ СтатутrIий капiтал Пiдприемства,
"стuфrr"й 

фонл утвор}осться Засновником шляхом майнового ,га грошового

Bl]ec*y, Статутний *u.rir- Пiдприсмства складае21,7о 6,75,14 грн (два мi.llьйони

сто сiпддесят.гисяч шiстсот сiшrдесят п'ять 14 коп.). Збiльrrrення або зменшення



статутного фо"ду Пiдприемства здiйснюсться за

Порядок збiльшення або зменшення статутного
в9тановлюеться законом i статутом Пiдприемства.

рiшенням засновника.
Пiдприсмствафоrду

5.6. Пiдприсмство може одержувати креди,ги дJlя виконання статутних
завдань пiд гарантiю Засновника.

5.7. Пiдгrриемство самостiйно здiйснrос оперативний, бухгалтерськиЙ
облiк, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подас ii органаМ,

уIIовноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
Пiдгrриемства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власнi надходження Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до
чинного закоl]одавства Украiни.

5.9. Щоходи (прибутки) Пiдприсмства, як негlрибутковоТ органiзацii,
використовуюl,ься виключно для фiнансування видаткiв на ii утримання,
реа;riзашiТ ме,ги (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльt-tостi, визначенИх ЦИМ

С,гатутом.

vI. прАвА тА оБов,язки

6.1, ГIiлприемство мае гIраво:

6.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавсТВоМ, До

цеIIтраJIьних ,t,a мiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого
самоврядування, а також пiдприсмств i органiзацiй незаJIежно вiд фоР'
власностi та пiдпорядкування, для отримання irrформацiТ та матерiалiв,

необхiдних дJlя I]иконання покладених на Пiдприсмство завдань;

6,|.2. самостiйно плануtsати, органiзовувати i здiЙснювати своЮ

сl,аl,утну дiяльrtiс,гь, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдtно 'lto
своТх завдань i цiлей, у тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоТ

дiяльностi коLII,ги на утримання Пiдприемства та його матерiа.пьно-технiчне
забезпечення;

6.1.З. укладати господарськi угоди з пiдприемствами, установами,
орr,анiзацiями IIезаIежно вiд форIr,t B:racHocTi та тriдгrорядкування, а гакоiк

фiзичними особами вiдпсlвiдно до законодавства. Здiйснювати спiвробiтницr'во
з iltоземними органiзацiями вiдповiдно до законодавства;

6.1.4, самостiйно, в межах дiючого законодавства, встановлювати
BapTicTb тарифiв Ita платнi медичнi послуги, якi надаються пiдприсмством rrоза

договорами lrро медичне обслуговування населення, укладениIlIи з

F{ацiональною службою здоров'я Украiни;
б.1.5. самостiйно визначати наIIрямки використання грошових

KotлTiB у поряi{ку, визначеному чинним законодавством УкраТни;
6.1 .6. здiйснювати власне булiвництво, реконструкцiю, капiтальниЙ

та поточний peMor{T основних фондiв у визначеному законодавством порядкУ;
6.\.1. з€шучати пiдприсмства, установи I,a органiзацiТ для реалiзацiТ

своТх статут}lих завдань у визначеному законодавством порядку;



6.1.8, спiвпрацювати з iншими центрами та лiкувально-
третинного piBHiB, науковимипрофiлактичними закладами вторинного та

установами;
6.1 .9. надавати консулътативну допомогу з питань, що належ:Iть до

його компетенцii, спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я на iх запит;

б.1.10. створювати cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприемства вiдповiдно

до чинного закоtIодавства УкраТни за погодженням iз Замовr{иком;

6.1 .1 l . здiйснювати iншi гIрава, що не суперечать чинному

законодавству.
6,2. Пiдприсмство:

6,2.1. створюе належнi умови для високопродуктивноl прац1,

забезпечус до/_(ер}кання законодавства про працю, правил та норм охорони

працi, технiки безпеки, соцiального страхування;
6,2.2. здiйснюе бухгалтерський облiк, веде фiнансовч та

сl,атистичну звiтнiсть згiдно з законодавством,
6,З. Обов'язки Пiдприемства:

6.3.1, керуватисЬ У своТЙ дiяльностi Конституцiеtо УкраТни,

законамИ УкраТrtи, unrur" ПрезидеНта УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

tIорматив}{о-rlравовими актами MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, iншими

нормативFIими актами та цим Статутом,
6.з.2. плануватИ своЮ дi lльнiсть з метою реалlзац11 сдино1

комплекснот ttо.lтiтики в галузi охорони здоров'я на територiт Харкiвського

району; 
стRопIоRати I належнi i безпечнi умови працi,6.3.3. створювати для працlвникlв

забезпечувати ло/1ержання чинного законодавс1ва Укратни гtро працю, правил

та норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування;

6.з.4. забезпечувати свосчасну сплату податкових та iнших

обов'язкових tlJlатежiв з урахуванням свосТ статутноТ лiя-шьностi ,га вiдгrовiдгrо

ло Liинного законодавства УкраТни;

б.з.5. розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролюl]а,ги

пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв;
6.3.6. акумулювати власнi надходження та витрачати lx в lнTepecax

l IiлприеМства вiлПовiднО до чиннОго законОдавства УкраТгrи ,га цього Статут,у,

6,з.1, утримувати булiвлi, споруди i технiчнi засоби Пiдприсмства
,га його пiдроздiлiв у належному cTaHi;

б.3.S. забезпечити належну експлуатацiя та функчiонування

медичIIого обладttання у пiдроздiлах Пiдприемства;
6.з.9, контролювати використання матерiально-технiчних pecypciB у

Tr iдроздiлах ГIi2цrrриемства;

6.3. l 0. вести облiк платерiальних цiнностей, у т. ч. медичноI,о

обладнання та ir-rвентарю;
б.з.1 i. планувати ремонтно-булiвельнi роботи, оснащеrIFIя медичним

обладнанням та iHBeHTapeM.



ИI. УПРАВЛIННЯ ПIДПРИ€МСТВОМ ТА ГРОN{АДСЬКИЙ
контроль зА його дIяльнIстю

7 .|. Управлiння Пiдприсмством здiйснюс Засновник.
7.2. Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством

здiйснюе керiвгtик Пiдприсмства Генеральний директор. Генеральний
директор Ilризначасться на посаду, звiльнясться з посади та з яким
подовжуються r,руловi вiдносини рiшенням Засновника вiдповiдно до дiючого
законодавства, Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть ГенеральноI,о

директора, умови його матерiального забезпечення, iншi умови найму
визначаються контрактом.

1 .З, Бе:з;lrсlдiвський селищний голова укладае i розривас контракт з

Г'енеральним ilиректором та здiйснюе контроль за його виконанням у спосiб,
визI Iачен ий чинним законодавством.

7,4, Засновник:
7.4,1, затверджус статут Пiдприсмства та змiни до нього;
7.4.2, визнача€ головнi напрямки дiяльностi Пiдприсмства,

заl,верllжуе IIJIаIIи дiяльностi та звiти про його виконання;
7.4,З. затверджус фiнансовий план Пiдприемства та контролюс його

виконання;
7.4,4. погоджусПiдприемствуштатний розклад;
1,4,5. погоджуе Пiдприсмству договори про спiльну дiяльнiсть, за

якими викорисl,ову€ться нерухоме майно, що перебувас в його оператrIвноN{у

угrравлiннi, креди,гнi договори та договори застави;
1.4.6, погоджу€ створення фiлiй, представництв, дочiрнiх

гtiдприемс,Iв l,а itlших вiдокремлених структурних rriдроздiлiв (далi - Фiлii).
TaKi ФiлiТ lliroTr, вiдповiдно до положення про них, погодженого Засновником
та затвердженого наказом Генерального директора;

1.4,1. здiйснrое контроль за ефективtliстtо використання майна, що с
сltiльною власнiстю територiальних громад сiл, сеJIищ, MicT Харкiвського
райоr,rу та закрillJlене за Пiдпри€мством на правi оперативного уrrравлiння;

7.4.8, гlриймас рiшення гlро реорганiзацiю та лiквiдацiю
I-Iiдприемства. призначае лiквiдацiйну комiсiю, KoMicito з припинення,
затверджус лiквiдацiйний баланс.

7 .5. Генеральний директор:
7.5.1. дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства, предс],авляс його

irrтереси в органах державноТ влади i органах мiсцевого самоврялуtsання, iнших
opl,aнax, у вiдлlосинах з iншими юридичними т,а фiзичними особами, пiдписус
вiд його iMerri документи, вида€ довiреносT,i та делегус право rriдпису
локументiв iнtltим посадовим особам Пiдприсмства, укладае господарськi
доt,овори, t;i;цкривае в органах !ержавноТ казttачейськоТ служби Украiни та

установах банкiв поточнi та iншi рахунки;
7 .5.2.. самостiйно вирiшус питання дiяльностi Пiдприсмства за

виI{ятком тих, tI_1o вiднесеtli законодавством та цим Стату,гом до KoMпeTeHrtiT

Засtlовника;



7 ,5.з. органiзовуе роботу Пiдприемства IIlодо надання населеннIо,

згiдно з вимогами чинного законодавства, медичноТ допомоги;
,7,5.4. несе вiдповiдальнiсть за формування 

,га виконання

фiнансового плану i плану розвитку Пiдприемства, результати його

.о.подuРськоТ дiяльностi, виконання показникiв ефективностi дiяльностi
IIiдприемства' якiсть послуг, що надаються Пiдприсмством, використанltя

наданого на правi оперативного управлiння Пiдприсмству майна спiльнот

власностi теритЬрiальних громад сiл, селищ, MicT Харкiвського району i дохолу

зl-iдно з вимоI.ами законодавства, цього Статуту та уклаllених Пiдприсмством

дIоIlоворiв' ,
7 .5.5. користусться правом розпорядження маЙном та коштами

Пiлприемства вiдповiднО до законодавства та цього CTaTyтy. Забезпечуе

ефекiивНе викорИстаннЯ i збереження закрiпленого за Пiдпри€мс,гвом на правi

оIlеративно го у Irравлiння майна;
1,5.6. у межах свосi комгIетенцii видас накази та lншl акти, да€

вказiвки, обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприсмства;

7 .5.7 , забезпечус контролъ за веденням та зберiганням медичноi ,та

iншоТ документачiI;
7.5.8. у строки i в порядку, встановленому законодавством,

1tовiдомляс rзiдtrовiднi органи про буль-якi змiни ресстрацiйних даних про

IIiлприеМство, t]I]есення яких е обов'язковим до Сдиного державного рссстру

ор"j"ч"их осiб та фiзичних осiб-пiдприемчiв та гроN4адських формувань;
1 .5.9. подас в установленому порядку Засновнику квартальну,

рiчну, фiнансову та iншу звiтнiсть Пiдприсмства, зокрема rllорiчнО дО 01

b.p..n" надас Засновнику бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформаrriю

про рух осноl]}Iих засобiв, за запитом Засновника надас звiт про оренду майна, а

також iнформачiю про наявнiсть вiльних площ, придатIrих дJIя надання в

оренду;
7.5.10. rrриliмае рiшrення про приЙняття на роботу, звiльнення з

робоr.и праlliвttикiв Пiдприсмстtsа, а також iншi, передбаченi законодавством

npo прuuiо рilttеttня в сферi трулових вiдносин, укладас трудовi догоRори з

праuiвниками lliдприсп,rстВа, Забезпечус рацiонал ьний добiр кадрiв,

дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку,
C.,Bpproe умовИ ttiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв

зl.illttо iз заr.вордженим в установленому порядку ш,гатним розписом;
7.5. l 1. забезпечуе проведення коJIективних переговорiв, укладення

колек1иВногО доI,оворУ в порядКу, визначеному законодаI]ством УкраТни;

7,5,|2, забезпечуе дотриN4ання на Пiдприемствi вимог законодавсl,ва

tlpo охорону ttрацi, санiтарrrо-гiгiенi.rних та протипожежних норм i правил,

стl]орення на-rIежI{их умов працi ;

7.5.13. ужиВае захоДи до свосчасНоТ та в повному обсязi ВИПJIа'Ги

заробil.ноТ пла,lи, а також передбачених законодавствоNl гtодаткiв, зборiв та

iнших обов'язкових платежiв;
7.5.|4. несе вiдповiдальнiстъ за збитки, завданi ПiдприеМСТВУ З ВИНИ

керiвника Iliдприсмства в порядку, визначеному закоi{одавсlвом;



7.5.15,
Пiдприсмства,
зокрема:

положення про премiювання працiвникiв за пiдсумками7.5. i 5.1 .

роботи Пiдприсмства,
i використання коштiв,1.5.|5,2. Порядок надходження

отриманих як благодiйнi внески, гранти та дарунки;
7.5 . 1 5.3 . Порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку

лiкарських засобiв та медичних виробiв;
7 ,5.|6. за погодженням iз Засновником та вiдповiдно до вимог

законодавства мас право укладати договори оренди майна;

7 .5.|7 . у*rruдu. з мiсцевим раЙонним органоМ ВИКОНаВЧОТ ВЛаДИ

l]оl,овори Ilpo }{аrдання медичного обслуговування за рахунок коштiв районlrого

бю:tжету1,
7,5.18. вирiшуе iншi питання, вiднесенi до компетенцti керlвника

пiдприсмства згiдно iз законодавством, цим Статутом та контрактом,

1.6. Затверджус, В межаХ дiючогО законодавства, документи, rr(o

стосуlо.гься вс.I,ановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, якi надаються

гriдприсмство]\4 tlоза договорами про медичне обслуговування населеltня з

FIацiональною сlrужбою здоров'я УкраТни.

1.7. Геrrеральний директор та головний бухгалтер несуть персонаJIьну

вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i /(ocToBiprricTb облiку та

ста,I,истичноi звi,гttостi у встановленому законодавством порядку,

7.8. У разi BiicyTHocTi Генерального директора, або неможJlивос,гi

виконувати cBoi обов'язки з iнших причин, обов'язки ГенераIIьного дирек,гора

викоFIус заступ}{ик генер€шьного директора чи iнша особа згiдно з

фун кuiональними (посадовими) обов'язками,
1.9. 11ри tIiдприемствi можуть утворюватися опlкунськl ради, до складу

яких (за iхньоtо згодою) можуть включатися благодiйники, представники

громадськостi та громадських об'сднань, благодiйних, релiгiйних органiзацiй,

op.uHiq мiсtдевого самоврядування, засобiв пласовот iнформачiт, волонтери та

iнrшi. Рiшенttяl про створення огliкунськоi ради та поло)(еI{ня про нет

заl,вер/]жуlо,гься tl аказом Генерального директора Пiдпри€мства,

ЧIП. ОРГДНIЗДЦIЙНД СТРУКТУРД ПIДПРИ€МСТВД

В.1. Струк,гура Пiдприсмства включас:
8.1.1. Адмiнiстративно-управлiнський вiддi;r;

8.1,2, Фiнансово-економiчний вiддiл;

8.1.З. [-осподарсько-допомiжнийвiддiл;
8.1.4. Лiкувально-профiлактичнi пiдроздiли (амбулаторii, деtlнi

стацiонари, медичнi пункти, дiагностичнi вiддiлi тощо),

8.2. CTpyKTypu Пiдпрrемстtsа, порядок внутрiшньоТ органiзацii та сфери

дiяльнос'гi струкТурних пiдроздi,цiв IIiдприемства затверджуються Генерапьним

дирекl,ором Пiдrrд)исмства.

затверджу€ положення про cTpyKTypHi пiдроздiли

iншi положення та порядки, що маю,tь системний характер,



8,3, Функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii працiвникiв

Пiдприемства затверджуються Генераль

8.4. Штатну чисельнiсть Пiдпри визначас

на власний розсул на пiдставi фiнансово женого в

установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням

необхiдност,i створення вiдповiдних умов для забезпечення нале;кнот

доступностi та якостi медичноi допомоги,

Iх.ПоВНоВАItЕнняТРУДоВоГокоЛЕкТИВУ

9.1. ПраLliвники Пiдприсмства мають право брати участь в управлiннi

Iliлlrрисмством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi сгIiлки,

якi дiють У трудовому колективi, iншi органи, уповноваженi трудовим

колективом на IIредставництво, вносити пропозицiТ щодо полiпшення роботи

Пiдприсмства, а також з питань соцizlльно-культурного i побутового

обс"ltуговуванI{я. Представники первинноi профспiлковоi органiзацiI,

представляють iгtтереси працiвникiв в органах управлiння Пiдприсмства

вiдllовiдНо до закОнодавстВа, Пiдприемство юбов'язаний створювати умови, якi

б забезпечуваJlи участь працiвникiв у його управлiннi,
g.2, 'Груловий колектив Пiдприемства складасться з ycix громадян, якi

сtsосIО працеIо беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового догоRору

(когr.гракту, y,.ori"; ubo iнших форм, що регул}оють труловi вiдносиrrи

праrliвника з Пiлприсмством,
9.3. to скJrаду органiв, через як трудовий колектив реалlзус свос право

на участь о уr,рuЪлiннi Пiдприсмством, не може обиратися керiвник

Пi;lприсмсl,ва. ГIовноваження цих органiв визначаються законодавством,
g.4. Виробничi, трудовi та соцiальнi вiдносиI]и трудового колек,гиву з

адмiнiстрацiею tliдприсмства регулюються колективним договором,

9.5. Право укладання колективного договору надасться Генеральному

ilирек.t,ору I Iiлприсмства, а вiд iMeHi трудового колективу - уповнова)tеtlому

n", op.uny. Сll,орони колективного договору звiтують на загальних зборах

коJrективу tle Merrш] нiж один раз на piK,
g.6. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гаран,гiТ

обов'язкового медичного страхування прачiвникiв Пiдприемства та iх сiмей, а

також iншi пита[Iня соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом

вiдповiдно д0 законодавства, цього Статуту та колективного договору,

9.1, !,жсрелом коштiв на оплату прачi прачiвникiв Пiдприсмства с

коlllf.и, oTpttMaHi В результатi його г,осподарськоТ }{екомерцiйноТ дiяльнсlстi,

Форми i сист.еми оплат,и працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми

посадовИх окла/liВ, умовИ запроваДження та розмiри надбавок, доплат, премiй,

виI{агород ,га ilrtших заохочуваJIьних, компенсацiйних i гарантiйн.их виrчlт

вс1ановлюються у колективному доt,оворi з дотриманням норм 1 гарантlи,

передбачених законолавством, Генеральною та I'алузевою угодами, MiHiMaJrblla

заробiт}rа пJIата прачiвникiв не може бути нижчою вiд встановленого

зак()нодавствоN,l м iнiп,rzлтьного розмiру заробiтноТ плати.



9.8. Умови оплати працi та матерiального забезпечення Генерального

директора [Iiлгrрисмства визначаються контрактом, укладеним iз Засновником.

9.9, опла,га працi працiвникiв Пiдприемства злiйснюсться у
Ilерlпочерговому порядку. yci iншi платежi здiйснюються пiсля виконання

зобов'язань щодо оплати працi.
9.10. Працiвники Пiдприсмства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до

статуту, колективного договору та посадових iнструкчiй згiдно з

законодавством.

Х. КОНТРОЛЬ ТА ПВРЕВIРКА ДIЯЛЬНОСТI

10.1. Контроль якостi надання медичноi допомоги пацiентам на

ПiдlгIрисмствi здiйснюеться шляхом експертизи вiдповi:lltостi ЯКОСТi НаДаНОТ

медичноТ доI]омоги мiжнародним принципам доказовоi медицини, вимогам

галузевиМ cl,arll{apTaM в сферi охорони здоров'я та дilочому законодавств}.

XI. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI

1 1.1. I1риrIинення дiяльностi Пiдприсмства здiйснюсться шляхом йоt,о

реорганiзацii (злиття, присднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiт - за

рiпtенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством Украiни, - за

рiшtенням суду або вiдповiдних органiв державноТ влади,

||.2. у разi реорганiзачiТ Пiдприемства вся сукупнiсть йогО праВ та

обов'язкiв tlереходить до його правонаступникiв.
1 1.3. Лiквiлацiя Пiдпри€мства здiйснюсться лiквiдацiйною KoMiciclo, яка

утворю€ться Засновником або за рiшенням суду.

|1.4. Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також строк для

гlред'явленtIя виI\1ог кредиторами, шо не може бути меIIш}Iм ttilK два мiсяцi з

ni,o опубltiкуваIlIIя рiшення про лiквiдацiю, визначаються органом, який

rtрtлйняв рiшtеllltя про лiквiдацiю.
l1.5. Лiквiлацiйна комiсiя розмiщус У Друкованих засобах масовот

iнформаЦii повiдОмленнЯ про приПиненнЯ юридичноi особи та про порядок i

строк заявле}tllя кредиторами вимог до Hei, а наявних (вiдомих) крелиторiв

поtзiдомляс особисто в письмовiй формi у визначенi законодавством строки.

олrtочасно лiквiдацiйна комiсiя вжива€ ycix необхiдних заходiв зi стягнення

дебir,орськоТ заборгованостi Пiдприемства.
1 1.6. З моментУ призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неТ переходять

повноважеFIня з управлiння Пiдприсмстtsоl\{. Лiквiдацiйна комiсiя скJIада€

лiквiдацiйний ба.lтанс та подас його органу, який призначив лiквiдацiйну

кtlмiсiю. /{ос,говiрнiсть та повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути

перевiренi в ус,гановленому законодавством IIорядку. Лiквiдацiйна комiсiя

виступас в сулi вiд iMeHi Пiдприсмства, що лiквiдуеться.
I1.7, Черr.овiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються

вi:tповiдно ло законодавства.



iдприсмства, якi звiльня
реорганiзацiсtо чи лiквiдацiею, гарантуеться дотриманн
вiдповiдно до законодавства про працю.

1 1.9. У разi припинення Пiдприемства (-lriKBi
)исднання або перетворення) yci активи Пiдприемстваприсднання або перетворення) yci активи Пiдприемства _

кiльком неприбу,гковим органiзацiям вiдповiдного виду
дохолу бrоджету,

11.1O.Пiztllри€мство с таким- шо ппипинило сRо11.10.Пiд(при€мство с таким, що припинило свс
внесення до елиного державного ресстру запису про
припинення юридичноi особи.

.,rл,r?,,ЩЩrЪ*

яузв'язкузйого
ix прав та iHTepeciB

цii, злиття, подiлу,
ередаються однiй або
або зарахову€ться до

дiяльнiсть, iз дати
державну реестрацiю

рiй ШМАТЪКО

Генеральний лиректор
КНП Безл юдiвс ькоТ селищноТ
(ЩПМД Nb 3 Харкiвського pai
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yKPAiHA
БЕЗЛК)ДIВСЬКА СI]JIИ IЦНА РАДА

ХАРКШСЬКОГО РАЙОI{У XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
II cecii VIII скликання

рIшЕння

вiд22 r,рудня 2020 року смт. Безлюдiвка

Про прийняття в комунальну власнiсть
Безлюдiвськоi сеJlищноТ рали закладiв
освiти та майна iз сltiльноi B;racHocTi

територiальних громад сiл, селишl

Харкiвського району, якi увiйшли до

складу Безлюдiвськоi селищноТ ради

ВiдповiДно дО статей 26,60 ЗаконУ УкраТнИ <[Ipo Micr(eBe самовря/lува}lня

в YKpaTHi>, Закону УкраТни <IIpo добровiльне об'сднання т,ериr,орiаJlьLtих

громад)), розглянувttlи рiшlення ceciT XapKiBcbKoT райоrlгlоТ ради Bi,lt 26

JIистопада 2020 року uПро передачу закладiв освiти та майна iз clti.llbHoT

власностi територiальних громад, ci,lt, сеJlиlll, MicT Харкiвського районv у

комунальну BJlacLlicTb ,гери,горiа;rьноТ l,рома.ли Без:rю:tiвськоТ ceJlиLlltlol' раltи,
враховуючи гIроIIозицiТ,га поI-олженtIя t]иконавчого комiт,е,гу, сеJIиIl{на рала

ВиРIШИJIА:

l. ГIрийrrяти безоплатно з 0l сiчня 2021 року в комунаJIьну B.llactticтt,

Без.rrюдiвськоТ сеJlищноТ ради закладiв освiти r,а майна iз cIli"lrbIloT власttос'гi
,гери,rорiальних громад ci.lt, селищ Харкiвського району, якi увiйrl"гrи /lo

складу БезлюдiвськоТ селиtllноТ рали Безлrодiвський юриllичttий :lirtей iM.

I'ероя Радянського Союзу l. Я, Пiдкопая XapKiBcbKoT райоlrrrоТ ра.itи

XapKiBcbKoT областi (код C/IPI IOY 25ll9l l28),



2. Прийняти в комунальну в_паснiсть БезлкlдiвськоТ селиltlноТ pu.,t, майllо,

яке знаходиться на балансi вiддiлу освiти XapKiBcbKoT районноТ ддержавнОТ

адмiнiст,рацiТ та викорис],овусться у робот,i Без.llюдiвського }оридичного

лirцею iM. Г'ероя Радянського Согозу l. Я. IIiлкоllая XapKiBcbKoT райоrrrrоi ра]lи

XapKiBcbKoi областi (кол СДРГIОУ 25 l9l l 28) згiдно з додатком l .

3. Прийняти безопла,гно з 0l сiчня 2021 року в KoMyt{aJlbнy BrIacHicтb
БезлюдiвськоТ селиtцноТ рали закrlалiв освiт,и -га майна iз clli.llbHoT в.ltаснос,гi

територiальних громад сiл, селиu] Харкiвського району, якi увiйrrrlrи /lo
складу БезлюдiвськоТ селищноТ ради Безлюдiвську загаltьноосвir,ню шtкоltу I-

lII ступенiв XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKoT обrrас,гi (Ko.rr C/iP[IOY
2579052з).
4. Прийняти в комунальну власнiсть БезлrодiвськоТ селищноТ радlи майно,
яке знаходиться на балансi вiддi"llу освiти XapKiBcbKoT райоr-rгrоТ ztержавноl'
адмiнiстрацiТ та використовуеться у робо,гi БезлюдiвськоТ зaI,aJIbtloocBiтttboT
школи I-III с,гупенiв XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKoT облас,гi (Kozt

СДРПоУ 2579052з) згiltно з лодаr,ком 2.

5. I Iрийнят,и безоllла,ггtо з 0l сiчня 202l року в комуI{альну B"rtacHicтb

Безлюдiвськоi селищноТ ра.,tи зак"падiв освiти та майна iз clti.llbгtoT в.llасttос,гi
територiальних громад ci.lt, сеJlищ Харкiвського району, якi уrзiйrrr.,rи /lo
скJlалу БезлюдiвськоТ селиlIIноТ рали Васиrцевську зага-llьноосвi,гню lllKo.1ly I-

III с,гупенiв XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKoT обrlас,гi (кол СДРГIОУ
25 8бз 883 ).
6. Прийняти в комунальну власнiсть БезлюдiвськоТ сеJIищноТ рали майttо,
яке знаходиться на баrlансi вiддiлу освiти XapKiBcbKoT районноТ ltержавгtоТ
адмiнiстрацiТ та використовусться у роботi ВасишlевськоТ зal-aJlbнoocBiтllboj'
lrtколи I-III ступенiв XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKol' облас,гi (Ko/l
СllРПОУ 2586З883) згiдно з додатком З.
1. 11рийняти безоплатrrо з 01 сiчня 202| року в KoMyHaJlbHy BrlacHicтb
БезлюдiвськоТ селиl]lноТ ра:rи зак.ltадiв освir,и ,га майна iз cгli.llbllol' в.ltасtlос,гi
тери,горiаль}tих громад ci.ll, селиl,_tl XapKiBcbкot,o району, якi уtзiйIltllи ilo
складу БезлюдiвськоТ селиlцноТ рали JIизоl,убiвську заI,аJ]ьгtоосвi,гню tttKo.rly l-
lII ступенiв XapKiBcbKoi' районгrоi' рали XapKiBcbKoT областi (кол CllPIIOY
2579]l] |2).
В. Прийняти в комунальну власнiсть Без;rюдiвськоТ сеJIищtlоТ ра2ци майttо,
яке знаходиться на балансi вiдлiлу освiти XapKiBcbKoT районноТ лержавtlоТ
адмiнiстрацiТ та використовусться у роботi ЛизогубiвськоТ заl,аJlьtlоосвi,гttьоТ
школи I-III ступенiв XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKoT об.llас,гi (Ko.u

СДРГIОУ 2579|712) згiдно з лодатком 4.
9, Прийняти безоп.па,гно з 0l сiчня 202| року в комуналь}lу tз:Iаснiсr,l,
БезлюдiвськоТ селищноi ради закладiв освiти та майна iз clli.lrbHoT в.ltаснос,гi
територiальних громад сiл, селиt_t{ Харкiвського району, якi увiйшrrrи ]Io
складу БезлюдiвськоТ сеJIиlцr{оТ ради Хороrшiвську заI,альноосвi,гню tшKo.1ty I-



III ступенiв XapKiBcbKoT районноТ ради ХаркirзськоТ об.llас,гi (Ko:t C/\PI I()Y
25792479).
l0. Ilрийняти в KoMyHaJlbHy B.lIacHicтb ljез,тlю:tiвськоТ сеJIиtl-(ttоТ рали майно,
яке зllаходи,гься на ба"гtаltсi lзiltлillу освir,и XapKiBcbKoT районноТ ;tержавгtоТ
а.цмirIiсr,рацiТ ,га викорис,говусться у роботi ХороrшiвськоТ зal,aJlbHoocBiT,гtboj'
ШКОЛИ I-III ступенiв XapKiBcbKoT райоrrrlоТ ради XapKiBcbKoT об.,rас,гi (Ko;t
СДРПОУ 257924]9) згiдrrо з l(o/taTKoM 5.

1 l . IIрийня,ги безоlt.llа,гно з 01 сiчня 2021 року в KoMyF{aJIblly tз:lаснiс,l,ь
Без;rюдiвськоТ сеJIиIt(ноI ради закла/liв освiти та майна iз сгlillьttоi в.ltасttос,гi
'гери'горiальних громаl( сiл, селиtц XapKiBcbKo1,o раЙону, якi yBiйrrr.lrи /[о
складу БезлюдiвськоТ селиLI{FIоТ рали Васиrцiвський мiжtлкiltьний наlзчаJ]ьl|о-
виробr-rичиЙ комбiнат XapKiBcbKoI районноТ ра,rlи XapKiBcbKol' обlrас,гi (Ko,,l

сilрпоу 24668398).
l2. IIрийняти в KoMyHaJrbHy власнiсr,ь Безrlю/tiвськоТ ссJIишlноТ ра:tи май}iо,
яке знаходиться lra ба.ltансi вi2lдilrу освir,и XapKiBcbKoT районllоТ державtrоТ
адмirriстрачiТ l,а викорис,говус,гься у робоr,i I]асиr_r_(ilзськоt,о MiжlLlKi.llbtloI,o
tlавчаJlьtlо-виробlrичоI,о комбiна,гу Харкillськоj'райоrrrrоi'ра;tи XapKiBcbKtll'
об,гtас,гi (Ko:r C/lPIIOY 2466839ti) зl,iztrrо з .,(сrilа,гком 6.

l3. I [рийня,ги бсзоlt-ltа,гltо з 0l сiчllя 2021 року в KoMyrIaJIbI{y лз;lасt-tiс1,1,

Без:rюдiвськоТ сеJlиtllt{оi' ра7tи закла/tiв освir,и ,га майrtа iз cllilll,ttoT в,цасttостi
територiальних громад cill, сеJIиltl XapKiBcbKoI,o району, якi увiйrrt.гlи /lo
скJIаду Без-llюдiвськоТ сеJIиtцноТ ради Комунаllьttий закJlаlt XapKiBcbKoi'

РаЙонноТ Ради </{итячо-юtlаl(ьку сIlортивну ll_IкoJly з виltiв сIlор,гу Лл l>> (Ko;t
сдрI loy 2з917 55]).
|4. lIрийня'ги в KoMyHaJ]bHy B.ltacHicтb ]jез.llюltilзськоТ сеJIиIlltлоТ pu.,r, майtlо,
ЯКе ЗНахОДиТься tta ба;lаttсi вiлltiлу освir,и XapKiBcbKoi' раЙоlrгrоТ 11ержавttоl'
аДМiНiСтрацiТ та I]икористовусl,ься у робо,гi KoMylta.tl blloI,o закJIа/lу
XapKiBcbKoT районноТ ра/lи </I.иl,ячо-lоttаllькоТ сttор,гивноТ lllкоJlи,] виjtiв
спорту Jф l )) (кол C/IPI IOY 2з9l1557 ) зl,i:trlо з /lоllа,гком 7.
l6, С-'l'ВОРИт'и комiсiю ljсз"гtю.ltirзськ'f се.jlиII{llоi' ра,,tи l1o Ilриймаltню-lrере:rачi
закладiв освi,ги,га майна, зазначених l] tl. 1-14 l(I)o1.o pittleIrIIя. вкj]lочи.ги ilo
скJIаду KoMiciT lIрелс,гавIlика раЙоlrrrоi ради |]ри с,гворсгlгri KoMicil'.
l7, KoHTpoJ]b За викоllаI{llям рiIIlсIIня гIокJIас],и lla ttос,гiйrrу комiсiю rIос,гiйrrоl'
KoMicij' з гlи,га}IL бtо/lя<е,гу, екоttомiки, фirlансiIз ,га KoMytta.llbHoT в"lIаснос,гi
(l'О,llОtЗа KoMicij' Iliлкоrlай Д,Б ), lrocтiйrly KoMiciKl 1] Ilи,гаl{I) охороllи ,]7.1оров'я,

соцiа"lrьного захис],у населенltя, освi,t,и, ctlop,I,y l,а куJlьтури (t,o"TloBa KoMicil'
Гусь I.IИ.).
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