
yKPAi1,1A
БF]зJrк)дll}ськл с!]Jtи [l (l tл рл/lл

хлркl BCbKoI,tl рАйоt I у хА PKlBCbKoi ob.,l l лсr,l
виконлвчий KoMIl,b],T

прот,окоJI

засiдання виконавчого комi,ге,гу Nt 02

вiд l4.0l .202l року смт БезлIо/tiвка

Ч.llеtlи викоllкому:

Кузl,м i lлоlз IИи Ko,tIa N4 и ко;lайович
l li;tкоllай Аlrасr,асiя [}a",lepiTBHa

Сrзi,гll и,lний tорiй Cepгiйович
/\войнiков Серr,iй Jlсонi:tович
I Iсжен ко Ан,гоll i на О: teKcaH/tpi Brra
'I'оllчiй Ана,гоrriй l'риI,орович
l\4aKapoB 1.1leKcaH/tp [}я чеславовиI-I

Московчен ко ()llcKcaH/lp Миколайович
l lавлсtlко Вiкт,оря I'риr,орiвна
l -Iебоl,а Сергi й О.гl скса}rдрович
Ko",r iсtrи к IJо.llо.,tи м ир t3i к,горови ч

l\4оча.llоtrа С Bir,:ratla I Balti вна
I)i lttlt к (]вi,г.lrаrrа [}i к,горi вгrа

Калirriчсttко [3iк,гор l |авllович
Jlиба lгор Михайltович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ;

01/l3 -- Прп заклlочеttня догоВору З tIостачальIIиком пролуктil} харIJуt}аIIt,lя

ltltя Безлюдiвськсlго закJlаllу ltошкi;lьноТ освir,и (яс,гlа-саttок), IJасиttlitзсt,кtlt'о

закладу дошкirlьttоТ освiти (ясла-садок), XoporrliBcIrKo1,o закJlа/tу /totltKi;lr,ttoi'
освiти (ясла-садок).

02l|4 - llpo лозвi;l lla BcTatloBJIe llllя irl.,tивi,цуаJIь}IоI,о l,а:]ового oIlaJllol]aJl},tlol'o

об;tаltгtаtt}Iя t] кварrирi J\л 33 lro t]yJlиrti ()ptrllKoI]a 83Ii гp. Cpbtlrvrirll'Ccpгir<l

О,llексаtttлровичу .



0з/l5 I1po вс,гаliоI]Jlеtltiя Bapтocl,i харчуванrrя,,ti,гей [iсз:rю.ltit]сl)к()l'о ]aKjla/ly

iioLtlKi,гtbrtoT освi.ги (ясла-садок), IJасиrlriвськоI,о 3акла/tу lloltlKi.lll,tloj'ocBi,t,lt

(яс.тlа-садок), XopollriBcl,Ko1,o закJIаl(у лtlluкiльноТ осrзil,и (ясла-са.uок).

04l16 - ГIро розгJIяl( Jlисl,а вiд-I'ОR <KoMyHccpllic 20l8)).

05l11 [1po IIрисвосtlня llоlцтовоТ адреси жи,l,ловому бу:tиtrку в см,г

XopollleBe гр. Зем.ltяttому Вiталiю Олексанлровичу та I,p. Зем.гtяltому Cepl,iro

Олексаrtдровичу.

06/l8 - lIpo IIрисвоеtIня llоlu,говот адреси бу:tиlrку саJlибttоl,о l,иIl), ,]

I.осl]о/lарськими булit]Jlями та сl]ору/lами в cMl' XopoltteBe I-p. llоl,рсбrrиХ

Olle кс ilo Оле Kcarlltpo l]и l{y.

01l19 I[po rla.rtallllя Mal,epiarlbtloT /тlогlомоI,и l,p. Осiгrовiй ЗiнаТ;ti I\4аксимitrrri,

08/20 Ilpo надаljrrя матерiальllоТ лоtlомоI,и l,р, IVlиtlrtrьовiЙ оllь,зi Irзаrriвrri,

Ogl21 -- Гlро наланliя маr.ерiальноТ догlомоги гр. I-Iечво"цод JIюлмиrli Васи.lriвrli.

l0l22- Itpo HallaIlIlя матерiальноТ догlомоги l,p. Бу:rатовiй Лю:tмилi lBattilзrli.

l112з - ГIро наllаltllя матерiальноТ догlомоги гр. Jlиковiй дллi Rасиlliвrli.

12124 _ Про на/lа}]ня матерiальноТ допомоги гр. Яковеltко Ользi N4ИХаЙЛiВНi.

lзl25 - I lpo Ilа]lа}lItя Maтepia.ltbltclT JtоIlомоl,и I,p. Koltolзa_TltoK [Jаси-,lrо

13iк,горовичу.

l4126 _ I-Ipo }lадан}-lя матерiальrrоi' дог]омоги l,p. KipccHKo Воltо/tиr,lИрУ

Itlановичу.

|5121 - IIро на/lання MaTepizurbHoT /lоllомоги гр. KipccHKo Ilirri Миксr:tаТвlti.

lбl28 - I-Ipo tIа/{аннЯ MaTepialrbHoT доrIомоl,и tp. Ботвiнiй оленi BerriaMiHiBlli.

|1l29 _ ГIро на/lання ма,герiальноТ допомоl,и гр. ЧергrясlliЙ Д.;r.lli

1.1teKcalrдpiBHi,

l8/30 - llpo tlалаtIllя ма,герiа.ltьноТ доrIомоl,и r,p. Коltесrlиченко K),TliT Анлрii'вrri.

|9/3l - lIpo tlо,,ll8t,ltlя ма,герiа:tьtlоТ /tоIlомоl,и гр, Слillкi [lil'a.lriю IJаси.lll)О|]Иl]У.

20/32 - ttро tlа/lа}lFIя ма,герiальнот доIIомоги гр. IIирожеrlко ()-lreKcalrltpi

Яков.гriвнi.



] li3з - llptl 1lii.,(аttllя Ma-lcpia,,l1,1tcli' ,,,[оllо1\I()I,и ],р. ('ltB,tcllt(tl ()-rcrri

IJolloitиMи}riBIli.

2?lЗ4 - Ilpo lIai(all}lrl маr,срiалl,ttоТ ,lоtIомоl,и Ip. lIiltKorlaй I]о.ltо/tиl\Iирv

llзаttоl;и,-lу.

]3/35 - I Ipo tIa/iatIltя Maтepia,llblloT /tоIIо]\lоI,и l,p. Зайttсrзч l()plril
ДItа,го.;Iiйовичу,

24lЗб - lIpo tlа.гlLltltrя ма,герiа.ltьltоl'J(оIIомоl,и l,р, Зо,зу.lli Ва,rtиму ['риI-()l]()l]1.1ll\.

25lз1-1lpotlti,talltI'{п'taгcpia.;tblloT]tclllOMol.}'|r.pl'()tr1,1IllClrKo(icpl.iltlllaBJloBtt.t\.

]б/j8 - llpo llа,ilаlItIя Marcpia.ilt,tto'f lll()llo]vloI,и l,p. llotttlMapcIIK() Микtl,ti
llaB;loBlt,ly.

?]lЗ() - IIро I]рttсвосIlIlя гtсltIl,гсltзоТ а/lреси )ки,гJI()|]ому бу.,tиrrку в cM't

[jс,з.; l ro:t i в ка I,p. К lt р ll,rl с t l ко 1.1 tc Kcal ljtpy IVl и хайло l]и чу.

]8i40 - IIро lIрисl]осtlIlя l1оIIt,гоtзоl'аjlреси,]смсJIьrriй,'ti.llяltlli I,р. Kapa,lcttttctзt,

[]о.llоitим иру | l]at lоt]и llv.

CJlYX АII.И: pilllcltllя ,\Iч lЗ- Л,1 40

/lolIOI]U{AC: сскре,гар l}икоliкому I liдкотrай А,В.
I]ИРllllИJIИ: pilltctlttя ЛГл l3- Jtr 40 Ilри o/ttloI,oJlocllo.

Без-lt юltiвськи й cclt и lttlt и й l,oJtoBa

CeKpe,r,ap викоllкому

м. Ky.tbMIll()l}

А. IlutкоltлЙ



укрдiнА
БЕзJIюдцIRськА criJl и щtIА рд/_цл

хАркIвського рлЙону xAPKlBCbKoi оБJIАс],I
виконАвчиЙ KoMI,I,ET

рI[шl]ння

с Mr. ljс,з.lt ю,,ti tзка Nblз

<lIpo заключення /Iot,oBopy з постачаJIьником tIролуктlв
харчування для Безлюдiвського днЗ (ясла-салок)

васи щiвського днз (ясла-садок) Хорошl i вського

/IНЗ (ясла-салок) >

Розглянувl1_1И службовi запискИ завiлуваЧiв Безлlюдiвськоl,о /{ItЗ (яс"lIа-

садок) в. I1авлеtlко, Васищiвського днЗ (ясла-садок) l{. БичковоТ,

Хорошliвського дI-IЗ (ясла-садок)'I-. Коваль з прохаIIIIям укласти логовiр rra

IIос1ачання 1-1ро2lук,гiв харчУваI]нЯ ,]JIЯ ви[tе t{аве/-{еtlих ltottlKi.;I1,1lИX

навчальних закJlалiв на 202l piK, розгJlянувIrlи 1,а обговорИВlIIИ Bci llollalti

комерrliйнi пропозиttiТ, керуtочись с,t. З2 Закоlrу УкраТнИ <<l lpo MiclteBe

самовря/tуван}lя в YKpaTHi>, викоrlавчий комi,геr, Безlrrо.ltiвськоТ селиtltltоТ

ра/lи:

ВиРIШИВ:

l. Укласти договiр на постачання пролуктiв харчування до
Безлюдiвськоt,о лнз (ясла-садок), Васиu{iвського llнЗ (ясllа-са,,tок),

Хорошiвського лнЗ (ясла-садок) на 202l piK з Фiзичttiltо особоlо-
пiдприсмцем Булгаковим Антоном Валерiйовичем.

2, Контроль за виконанням цього рiшення покласти на гоJlовtlого

бухгалтера централiзованоТ бухгаIтерiТ БезлюдiвськоТ се.llиlItноТ ра,;lи

Калаtrlttик O.N4.

Бсзltкutiвський сеJlи lllний 1,o.1I Микоltа KY.}bMl tlOB



укрлil lA
БI,]зJIк)д(Il]ськд cEjIиllll IA рА/и

хлркIвСькоl,О рлЙону хдркIвськоi оБJIАс],I
ви конА l]ч и й коп,l I1,I,]T

Bi.lt l4.0l .202l

PIlllF]tItIя

см,r Без.lltо/(iвка ЛЪ14

<IIро лозвiл на вст,ановлення iHltиBiltyaJrbнot,o
l,азовtll,о опаJl юваJl ь Ho1-o об.lrаltна н ня
в квартирi ЛlЬ 33 гrо ву,,lицi С)рсшlкова 83Б
гр. €рьОмi нУ Сергiltl OlreKca нлрови чу>>

Розг;tянувшlи заяву гр. CpboMiHa Сергiя ().llексан/lровича, який
зарссс,грований XapKiBcbкa об.llас,гь Харкiвський район смт Ёч.",,1.uе, вуJI.
KpacrIa, б, l4 з проханням на/lа],и ,l(озвiл 

'ta 
tsс.гаI{овJlеIIt{я iнztивiдуаJlь'iого

газовоI,О оII€U'IоваJIьtlогО обладнаrlня tJ кварr.ирi Зз rlO ву.гlиrli ОрсшкоВа бу,,t.8зБ' керуючись с1,. 30 Закоrrу Украl.ни'<IIро MictteBe самовря]lування в
YKpai'Hi>>, виконавЧ и й ком i.ге.. Ё.rr,,оДi вс ькоТ .bn" tцltоi' ради

ВИРIlllИВ:
l. Flада,ги llозвiл гр. CpboMiHy Сергiю О.ltексан2Iровичу на вс,ганов,lIення
iН:tИВi:tУаЛЬНОГО l'аЗОВОГО oIIaJIIoBaJ]Lttot,o обла/lнаll}lя l] кварr.ирi зз rro вулиrliОрсulкоtза буlt. t]3Б в смт ВасиlI(сt]с XapKiBcbKolrl райоrlу Харкiвськоl'об,,tастi.

2. Зобов' я,за-ги громаjlя 1{ иtlа Срьом
зl,iлно zti tочого законо/(авс.гва Укра

Безllrо;tiвський ссllltllttlий l

орми,ги r,cxtt i.t lJy llокумеtt.гацi to

М и коLlа KY } bM I IIOB



укрдiIlл
БI.]зJIк)llI вськл с, F]Jl и IцI l А рА/lл

хА pкl l}cb Kol,о рлй oI Iy хА рк l BCbKoi оь.л дсr,l
ви Kol IлBLI и й ком ll,b],T

вiд l4.01.202l

рIшltaнtIя

смт [jсзлюltiвка ЛЪ 15

<llpo встановJIення BapTocTi харчування дir-ей
Бе:з"lt юlti всь ко I,o ДН З (ясл а-сало к), l}ac и ltli вс ь ко 1,o ДНЗ
XoporrliBcr,кoгo /lFIЗ з 01.0l .2О2l року>>

l{a lliдс,гаrзi .JaKolly УкраТrIи <<[ lpo 11otrtKi.llblly ocBiтy>> сl'аТ'tЯ 35

<<OpT,all iзаlliя харчу ваlItIя .rti"гсй у Jlotrt Kilt IllloM} IlавчаJlьtlому ,зак;tаlti>> 'га

с;lужбоtзоТ загlиски завiдувачiв Безлlолiвським /ttlЗ (ясла-салок) IlaB.itcttKo

B,l'., IJасишliвським /,tIlЗ (яс.llа-салок) IjичковоТ I,I. М., Хорошlitlським i \tIЗ
(яс.llа-саltок) Кова"пь 

-I-,O., з ме,гоtо забезllсчення соlIiаJIьFiо-tlравових l'aparrтiЙ

Illollo орl,анiзаIliТ рацiональ}Iоl,о збалансоваtlого харчування ,,ti'гей lli.ltьl'сllзих

каr,егорiй, керук)чись ст.32 Закону УкраТни <IIро MictteBe самовря,Ilуl]аtltlЯ l]

YKpaTrti>>, виконавчий KoMiTeT Без"гttодiвськоТ селиtrlноТ рали

ВИРIШИВ:

l. [Jстанови,ги BapтicT,b харчування tз Безлrодiвському llIIЗ (ясltа-саjlок),
Васищiвському ДIJЗ (ясла-салок), Хороrtriвським /lLrЗ (ясла-садок),]
01.0l .202| року l;a o/ll-ty )|итиtlу за один lleгIb в розмiрi:

l] груrlах ранl]ьог,о BiKy - 36 l,pH. 00 Koll.,
в дошкiлl,них t,рупах - 45 l,рн. 00 Korl.

2. tla пiдставi сr,а,гr,i 35 Закоrlу УкраТr-rи <<I lpo лоLшкi.ltьttу ocBiT,y>

встаtlовити ба,гькiвську пJrату в розмiрi 60% вiд BapтocT,i харчування:
l] групах раннього BiKy - 2l грн. 60 когl.,
в доurкiлl,них групах - 27 грн. 00 коп.

Рiзниrtю сtlлачувати за рахунок БезлtодiвськоТ сеJIиtltноl' ради.
3. Вiд сп;rаl,и за харчування звi.llьнити дir,ей -сирi,г, ,lli,гей-iнваlli,ltiв r,a ,lti,гсй

позбавлених батькi вського l-t i клу вання.
4, Зменшtити на 50Yо вiд встановJ,Iеного, розмiр rrлати для батькiв, у сiм'ях,

що мають трос i бiльrrrе дiт,ей.
5. Звiльtlити lзi/t IIJIати за харчування ,цi,гей баr,ькiв або осiб, якi Тх

замiгtюю,гь, у сiм'ях. у яких сукуIllrий,rrохii,l Ila KoжtloI,o чJlеllа ciM'T за

rlolrepe/trriй KBapTaJl не IIереt]иtl(ус рillгrя забезltечсttня Ilрожиl,ковоt'о
м i rri муму ( гараll,гованого м i н i муму)



6. Кон,гро_lrь ,]а вико}lаlll{ям IlI)OI'o pilrrclrIiя IIокJIасl,и tIa I,oJloR lto I,() бух [,аjl,гсрLl

ра;tи Ka.ltattlltиK О,М.

N4. кузьмlllоl}

l tсt{,граJI i зоIjаl{оТ бу xl,ыlтepiT liсзlr

*Ё!ry



yKPAi[lA
Бl.]злtоl(l вськА сIiJIи Il lнА рАдА

хАркIвсъкоl,() рАйоIIу xApKIBcbKoi сrь;lдсr,l
I] и коFIлвr{ и й Kovt ll,E T

рlшllitIня

см,г ljез.ltlоlliвка ль lб

<lIpo розI,Jlя/l .llисr,а Bill
'I'OB <<Кому ttcepBic 20l 8)

Розглянувrши JIис,га Bi,lt /tиректора 
,гоВ 

<<KoMytlcepBic 20l8)) ,I,. МlазнсвоТ
скJlал I}итраТ на IIосJIугИ з уIlравJliнttя баl,а,гокварl,ирними буltинками, з
метоЮ безперервного надання посJIуГ з утримання булинкiв i прибулинкових
,гери,горiй мешканцям багатоквартирних булинкiв, враховуtочи пiдвиlценtlя
розмiру мiнiмальrrот заробi,гноТ гlлати визнаноi' в Законi УкраТни <tIpo
llержавний бюджет)), як нас.тtiдок збiltьшенtIя IIоltа,гкiв, iз lli/цвиtllеltням Ilitlи
на пал и вно-мастиltьн i MaTepi ал и, загlасн i час-г ини дJIя cпellTexrti ки керуюч ис ь,
гliдпуtlктоМ 2 пунктУ llali cтaтTi 28 ЗаконУ УкраТни "IIро MiclleBe
самовряllуваннЯ в YKpaTHi", статl,ям и J , l0, l4 Закону УкраТни "I Ipo житJIоI]о-
КОМУНаЛЬНi ПОСлУl'и", виконавчий комir,еr,БезлtоltiвськоТ сеJIиlllноТ рuд"

I]ИРIII IИI]:

l. Скориr,увати тарифи на tlослуги з управлit-tня баr,а,гоквартирними
булинками, якi надае тоВ <KoMyHcepBic 2018)) мешканцям смт Без-тtюlliвка,

з 0l .02.2021 по 30.1 l .202| р. - 3,05 грн за 1м
з 01.12202l р. - 3,12l,ргr за 1м2
Комунальна послуга з llоводження з побу.говими вilIхо.J]ами:
з 01.02.202l гrо 30.1l .202l р. .- l4,86 грн. на l проживаючу Jltо/lину r,a

l41,89 грн. за lM] дlrя бюлжетних iiнrrlих оргапiзаrtiТ 1r,r,, tlасеJlенtlя t-le
бiльше 85,00 грн за l кон.гейнер €мн. 0,75)

з 01.12.202l р. - \4,9З грн. на l людину та 142,51 rpH. l Mj
2. Скоригувати тарифи на послуги з управ:riння бага,гоквартирними

булинкаМи, якi на/цаС,гоt} <KoMyHcepBic 20l 8)) меUIканцям cMl. Васишlеве,
з 01.02.202l гlо 30.11.202l р. - 3,06 l.pH за lM
з 0l .l 2 202l р. 3,20 l-prr за lMr
комуншtьна послуга з поводження з побу,товими вiдходами:



З 01,02.202l гlо З0.11.202l р. l4,tl8 r,pll. rta l IIрожива}очу JI}о/lиt{у 1,а

l42,0З грн, за lMr /,IJIя бю/]жс,tllих iiнLrIих органiзаlriТ (.ц.llя насеJlеttня tle

бiльше 85,00 грн за l кон,гейнер смн. 0,75)
З 01.12.2O2l р. - 14,98 грн. FIa l людиttу та 142,95 грн. l M'r

З. Скоригувати тарифи на l]ослуги з управJIiння багатоквар],ирними
булинками, якi нада€ ТОВ <KoMyHcepBic 20l8) меIцканцям смт Хорошеве.

з 0l .02,202l гlо 30.1 l .2О2il р. -- 2,48 гpH за l м2

з01.122О2l p.-2,6l грнза lM2
Комунальна послуга з поводження з побу,говими вiдхолами:
З 01.02.2021 по 30.1l ,2021 р. - l4,42 грн. на l проживаючу лю/{ину l,а

137,60 грн. за lMr для бюлжетних iiнrших орr,анiзаr_tii 1л,,, населення t]e

бiльше 85,00 tpн за l кон,гейнер смн. 0,75)
З 01.12.202l р, -' 14,52l,pr{. на 1 люлину,га l38,6З грн. l м,'

4. lIaHe рiLrtення гlабирае чингtос,гi з 0l rrютоl,о 202l року.
5. KoHTpo.rtb за l]икоl{аl{liям l(ього pitltetlttя г]окJlасти на llос,гiйllу

фiгrансiвкомiсiю БезлrодiвськоТ ceJlиlt(tloT радlи rrи ю/lжеl,у, економiки,
та KoMv}ia".ltbHoT B;tacHocтi

J

liез.ll rодi вськи й cc.ll и lцll и й М. КУЗЬМIIIОВ



yKPAil l А
БF]зJI tодll}ськл сF]JI и t|-ll lл рА/ц

хАрк l BCbKoI,t) рА й ону хА pl{t вс ь Koi ob.,ll дсr, l
ви коl-|л вч и Й Kotvl l 

-l,},],T

Bi;l l4.01.202l

рllllF]IIIlя

см,г Ijсзltюztilзка лъ l7

<l Ipo rlрисвосttllя llоlll,говоi аllреси
жит,Jtовому булинку
в смт Хорошlеве
гр. Земляному Вiталirо О.llексаttдровичу та
l-p. Земляному Сергiкl Олексаllлровичу>

Розl,"llянувtllи заяt]У I,p. Земllяного I}ir,а"lliя ()лексан.,lроl]иL{а, якиil

заресстрований XapKiBcbKa об.llасть Харкiвський райоrt смт XopotllcBe. t]уJI.

Кч.гrь,гури 4 Kl}. 2 ,га I,p. Зем.llяt{оI,о С'ерl,iя ().ltексаtl,1lровичу, який
.]арсестроваtIий XapKiBcLKa об.ltасl,t, ХаркiВСl,КИй райоrr смт XopolIIcBe, ByJl.

Куль,гури бу,lt. 4. ,га ,гехнiчtlий висrlовок tlpo cT,all бу,,iilзе",lьl]их коtlс,грvкltiй

iки,гловоt,о булиtrку J\Iч 4 по }ryJl.. Куль,гури l] см,г XopollrcBc XapKiBcbKoT

об.пас,гi ,га можJIивостi його роз,,li.llеttrtя ша /llli вi.,1окремлеrti часl'иIlи, lItollo

tIрисt]осння I]olll,l,oBoi' алреси лвом вiдокремлеllим частиllаМ жи'ГЛоВОt'О

булиtIку t] см,г XopollleBe, Kepylo.-lиcll ст.30 Закоrrу УкраТни <<llpo Micl(cBe

самовря/lуванtlя в YKpaTHi)) виконав,lий KoMiтeT Без.lrю,,tiвськоТ ceJlиIlt}IoT ра;tи

ВИРIlllИВ:

l. lIрисвоТ,ги tlottll,oвy адресу )iи,гJlоI]ому бу;tиrrку, - вуJtиtlя Ку",lьr,ури
булиllок 4, cпr,l, Xopolt.eBc XapKiBcbкo1-o раЙоtlу, ХаркiвськоI tlбllac'l'i
l,p. Зе MLl я llсl му Cepl,i ю О.гlскса lt,,l ро ви чу.

2. llрисвоji,и rloIlll,ol]y allpccy жи,гJlоI]ому бу;tиrrку - вуJlиrtя Куltы'vри
буltиlrок 4а, см,г XopolllcBe XapKiBcbKoI,o райоllу, XapKiBcbKoi
об;lастi l-p. *}cM"rrllHoMy BiтaLliro ().ltексаtl/lровичу.

3, Оформиl,и ilокумсItти згi:lttо дi /tавс,гва УкраТrrи.



yKPAiFIA
БЕЗJIЮДIВСЬМ СЕЛИЩНА РАЛ

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХЛРКIВСЬКОi ОБJIАСI]
виконАвчиЙ KOMII,ET

вiд 14.01.202l

рIшЕння

см,г Без.ltюltiвка лъ l8

пПро присво€ння поштовоi адреси
булинку садибного типу з

господарськими булiвлями та спорудами
в смт. Хорошеве
гр. Погребних Олексiю Олександровичу)

РОзг-тtянувши заяву гр. Погребних Олексiя Олександровича, який
ЗаРееСТРОВаниЙ XapKiBcbKa область м. XapKiB, вул. Ковтуна l7 кв.240, rцо,ltо
ПРИСВОеННЯ ПОШТоВоТ адреси булинку садибного типу з господарськими
бУЛiВЛями Та спорудами в смт. Хорошеве, керуючись ст. З0 Закону Украiни
<I1po мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ
сеJIищноТ ради

ВИРIШИВ;

l. Присвот,ги поштову алресу булинку садибного типу з госполарськими
булiв.гIями ,га спорудами булинок Лb 7, ряд l0 в са.rtiвничому
товариствi <<I}ерстатобудiвrlик>>, lllo розташоване за межами
HaceJ]eHot-o пункту смт Хорошlеве Харкiвського району XapKiBc..Koi
областi.

2. Оформити jtокумеI{,ги зt,iдгtо :ti юч о1;9_зако}lо/tавс,гва У краi'ни.

,,/' ,

Без.цlодiвський сеJlиUlllий 1,o.1loBa 
i 

flr' м. кузЬмlноВ



укрАiI-Iд
БЕзJIIодIвськл сЕJIи щн^ PAl,и

хАркIвського рАЙоI{у хлркIвськоi оБJIАс].I
виконАвчиЙ KoMIl,F]T

PIlt|l]tlltя

см,г БезJl}о/liвка лЪ19

пПро налання MaтepiallbHoi допомоI,и
гр. Осiповiй Зiнаiдi Максимiвнiй>

РОЗглtянувши заяву I,p. OcilIoBoT Зiнаl'ли Максимiвни, яка заресс,гроваtIа в
смт. Безлюдiвка по вул. Кооперативнiй бул. l9 кв. 26 з проханням нада.l,и
матерiальнУ допомогу на лiкування чоловiка, керуIочись cl,. 34 Закоrrу
УКРаТrrИ uПро Micl_цeBe самоврядування в YKpaTHi>, виконавчий KoMiTeT
БезлrодiвськоТ сел иIлноТ рали

ВИРllllИВ:

l. [{адати гр. осiгrовiй ЗirraT,lti N4аксимiвlli /toIloMoI.y tla ,,tiкуванttя
чо:lовiка в cyMi |000,00 l.риI]сtIь.

вiд l4.01.202l року

KotlTpo.;lb за викоItаtlt|ям
бухга"пr,ера tlсll1,ра.п iзоваttоj'
Ка.llашlник ().М.

Безll кlдliвськи й селиlllrt ий l,t1.1lo

l1boI,o рil1_1ення llокJlас,ги на головI,Iоt-о
бухг,ал,герiТ Безлrо.ltiвськоl' сеJlиIt(}]оТ рали

м. кузьмI]lов

2.



yKPAiFIA
БЕзJIюдlвськА сIсJrи щнА рА/дА

хАркIвського рАЙону xAPKIBCbKoi OБJIAC,I,I
виконАвчиЙ KOMITь]T

рIlшЕнI{я

см,г БезJIюltiвка лъ 20

uПро надання матерiальноi допомоги
гр. Мишньовiй Ользi lBaHiBHi>

РОЗглянувши заяву гр. МишньовоТ Ольги IванiвrIи, яка зареестрована в
СМТ. БезлюДiвка по пров. Овочевий буш 24 з проханням налати ма,герiальrlу
ДОПОМОГУ У зв'язку зi смертю та похованням чоловiка, керуючись ст. З4
Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, виконавчий
KoMiTeT Безл юдiвськоТ селищноi ради

ВИРllllИВ:

l. Ilа:lа'ги r'p. N4иttIItl,оtзiй О",lьзi IBalriBtli /loltoMoгy у зlз'язку зi смерr,lо,га
iIохован}{ям чоJlовiка в cyMi l000,00 t,ривень.

вiд l4.0l .202l року

2, Контроль за виконанням
бух галтера централiзованоТ
Калаtrrник о.М.

цього рiшrення покласти на гоJIовноI,о
бухгалтерiТ БезлюдiвськоТ сеJIиш{}{оТ ради

Безлюдiвський селиlllний голова м. кузьмIIiов



yKPAIHA
БЕзJIк)дt вськА сЕJrищнА рА/ц

xApKIBCbKot,O рлйоt{у xApKIBcbKoi оь;lдсr,t
викоtlАвчий KoMll,F]T

рIшЕння

смт Без.lItолiвка J\ъ 2l

пПро надання MaTepia"rtbHoi допомоги
гр. Нечволод Людмилi Василiвнi>

Розглянувши заяву гр. Нечволод Людмили Василiвни, яка заресстрована
в с. Котляри, пров, llо-ltьовий, буд. З з проханням надати ма,герiальгlу
допомогу на лiкування ,га 

реабiлiтацiю пiсля огlерацii , керуючись ст. 34
Закону УкраТни <[Ipo мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, виконавчий
KoMiTeT Безлюдi BcbKoi' селиlцноТ ради

ВИРIШИВ:

1. Надати гр. Нечволод Jlюдмилi Василiвнi допомогу на лiкування ,га

реабiлiтацiю пiсля операцiТ в cyMi 2000,00 гривень.

вiд l4.01.202l року

2. Контроль за виконанням
бухгалтера централiзованоi
Калашник O.N4.

llього рlпIення покласти на I,oJloBtlot,o
бухга.птерiТ БезлюдiвськоТ сеJlищноТ ра.чи

Бе:з"ltкl/liвський се;tиllltlий 1-o;ltlBa М. КУЗЬМIНОВ
s't

*,
\/l



yKPAiHA
БЕзлюдI l}съкА сЕJIиll{нА рА/Iл

хАркIвсъкого рАЙону хлркIвськоi оБллстl
виконАвчиЙ KoMI,I,ET

рllllЕIiIlя

смт БезJIю:tiвкавiд l4.01.202l

<[Ipo наданtlя
l-p. БуLtаr,овiй

року

маr,ерiальноi llоllомоги
JIю;tм и.lli l ва н i Blt i>>

2, Контроль за виконанням
бухгалтера централiзованоТ
Калашник о.М1.

м22

t(ього рiшення Ilоклас,ги на гоJIовноI-о
бухгаltтерii БезлюдiвськоТ сеJrищноI рали

РОЗглянувlIIи заяву гр. БулатовоТ JIюдми.ци Iванiвни, яка зареестрована в
СМТ. Безлюдiвка по в-л Чайковського бул. Jtfч2 кв.28 з проханням надаl,и
МаТеРiаЛЬНУ Допомогу на вирiшення матерiально-побутових питань,
керуючись ст, 34 Закону УкраТни <I-Ipo мiсцеве самоврялуваFIIIя в YKpaTHi>>,
виконавчи й комir,еr, Безлюдiвськоl' сеJIиtllноТ ра.чи

ВиРIШИВ:

l. Надати гр. Булатовiй Людмилi IBaHiBHi маr,ерiальну допомогу на
вирiшення маr,ерiально-побу,гових питань cyMi l 000,00 гривень.

Безlltолiвський се.llиlllrlий 1,o.1loBa М.КУЗЬМIНОВ



yKPAiHA
БЕзJIк)дIвськл сЕJI и lllнА рА/и

хАркIвського рАЙону хАркIRськоi оБJIАс],I
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд l4.01.202l року

рIшЕння

смт Безлюдiвка ль 23

,,Про надання MaTepia.llbHoi допоМОt-И
гр. Ликовiй Ал"lli Васи,ltiвнi>

Розглянувши заяву гр. ЛиковоТ Алли Василiвни, яка заресстрована в смт
ВаСиЩеве, вул. KipoBa 2>>в>> кВ. 25 з проханням надати матерiальну допомогу
на лiкування, керуючись ст. З4 Закону УкраТни <I1po мiсцеве
СаМоВрядування в YKpaTHi>, виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ
Ради

ВиРIШИВ:

l. Надати гр. Ликовiй Аллi Василiвнi допомогу на лiкування в cyMi
2500,00 гривень.

2. KoHTporrb за виконан}lям
бухгалтера централiзованоТ
Калашник о.М,

llboI,o рlшен
бухгалтер

на гоJlовного
селищI{оТ рали

. кузьмlнов

ас,ги

l

Безlt tolli вськи й сел и lltrl и й 1-o.1IoBa м



yKPAiHA
БЕзJIк)дI l}CbKA CF]JI и lllHA рА/Iл

хлркIвс,ькоI,() рАйоt{у xApкlBCbK()i оыlдсr,l
ви ко нА вч и й Kotvl I,I, Ет

вilц l 4.01.202l року

рIшЕння

см,г Без.ltюдiвка лъ 24

uПро надання матерiальноi доtlомоги
гр. Яковенко Ользi Михайлiвнi>

РОЗГlrянУВши заяву гр. Яковенко Ольги Михайлiвни, яка зареестроваIlа в
смт. Безлюдiвка по вул. Р.Левицького буд. l78 з проханням надати
матерiальнУ допомоI,У IJa вирiшенНя матерiально-побутових питань,
керуючись ст, 34 Закоrrу УкраТни <[-Ipo мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>,
виконавчий KoMiTeт БезrlюдiвськоТ сеitищttоТ рали

ВиРIШИВ:

l. Надати гр. Яковенко ользi Михайлiвнi ма,герiальну допомогу на
вирiшення матерiально-побутових питань cyMi l 000,00 гривень.

2, Контроль за виконанням L(ього рiшrення покJIасти на гоJIовного
бухгалтера централiзованот бухгалтерiт Безлюдiвськот селищнот рали
Калашник о.М,

Без-,l to/ti вськи й ce;l и lll ll и й 1,o;ltrBa м.кузьvl l I{oB



yKPAi[IA
БЕЗЛЮЛВСЬКА СЕJIИЩНА РАЛ

хАркIвськог() рАЙону xAPKIBCbKoi оБлАс1.1
виконАвчий коп,lIтЕт

рIlUЕнttя

см,г Ijсзltlо,,tiвка l\го ?ý

<IIро надання маr,ерiальноi лоIIомоr-и
гр. Коновалюк Василю Вiкторовичу)>

розглянувши заяву гр. Коновалюк Васи.ltя Вiкторовича, який
заре€строваниЙ в cM,l,. Безлюдiвка по пров. Ст.алiонному бул, 8 кв. 2 з
проханням надати матерiальну допомогу на .lIiкування та Ilридбання .ltikiB,
керуючись ст. 34 Закону УкраТни <ГIро мiсцеве самоврядування в УкраIнi>>,
виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ рали

ВИРIlllИВ:

l. Ilа,,tа,гИ t-p, KottclBa-lI}()K Baclt.ltltl Riкr,орсlВиl-лу Ma,гcpia.lrbllv lrtoIloMOI.), tla
.,tiкуваttIlя,га llри,,1баltlrя .,li KiB c)/Mi l 500,00 I.ри l]C}II).

вiл l4.0l .202l року

2. KoHTpo;rb за виконанням
бухгалтера централ iзованоТ
Калашник о.М.

Без",lкlдiвський сеJlи1ll}lий 1,o.1loBa

llього рiшення I1окJIасти
бухгалте,

l{a гоJIовноI,о
сеJIиIllноТ рuд,

м.кузьмIl{ов

tBcbкol



yKPAIHA
БЕзJIIоlцIl}ськА сЕлищIrА рА/и

хАркIвського рАЙону xAPKIBCbKoi оБJIАс-I.I
виконАвчиЙ KoMI,t,ET

ЛЪ2б

<lIpo надання матерiальноТ допомоги
гр. KipceHKo Володимиру Iвановичу>>

Розглянувши заяву гр. KipccHKo Володимира Iвановича, який
заре€стрований В смт. Безлюдiвка tIо вул. Перемоги буд. 85 кв. 25 з
ПРОХанняМ надати матерiальну допомогу на лiкування та придбання лiкiв,
КеРУЮЧись ст. 34 Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
виконавчий KoMiTer, Безлюдiвськоi' селищноТ ради

ВИРIlIIИВ:

Bizt l4.0|.202l року

2, KoHTpoltb за виконанням
бух t,алт,ера I{e IJl,pall i зованоТ
Ка;lашник ().М.

БезLt юдiвський сели шlн и й голова

l. Надати гр. KipccHKo Володимиру
лiкування та придбання "lriKiB cyMi

Iвановичу матерiальну /tolloMol,y на
l500,00 гривень.

рiшlення 11окJIасти Ila I,oJloBIioI,o
сеJI и lt(IJoT ра,ltи

М.КУЗЬМIНОВ

рIшЕння

cMт Без.lttоltiвка

llboI,o
бухl,ал



yKPAiFIA
БЕзлtолвсъкА сЕJrиtцI lA рАJц

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБJIАСТI
виконАвчиЙ KOMI,I,ET

рlшtl,]ння

смт БезJlюдiвка лъ 27

пПро надання матерiальноi допомоги
гр. KipecHKo HiHi Миколаiвнi>>

Розглянувши заяву гр. KipccHKo Нiни Миколаiвни, яка зареестрована в

смт. Безлюдiвка по вул. Перемоги буд. 85 кв. 25 з проханням надаl,и
матерiальну допомогу на лiкування та придбання лiкiв, керуtочись ст. 34
Закону УкраТни <I1po мiсцеве самоврядування в Украiнi>, виконавчий
KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ рали

ВиРIШИВ:

l. Надати гр. KipceHKo HiHi Миколаiвнi матерiальну допомогу на
лiкування та придбання лiкiв cyMi l000,00 гривень,

вiд 14.0l .202| року

2. Контроль за виконанням
бухгалтера ценl,рzutiзованоТ
Калашник о.М.

Llього рiшtення покJlасти на гоJIовноI,о
бухгал,герiТ сеJlиLtlноТ pu:l"

м.кузьмIrIовБезлюдiвський селищний го.llова

ro/l i вс ь ко l'



yKPAiHA
БЕзJIюдп}ськА сt]JIи щнА рАдл

хАPKtвськоt,о рАЙоtly xAPKlвсbKoi oБJlAC],I
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд 14.01.202l року

рIшЕння

смт Безлю:tiвка м28

,<Про надання матерiальноi допомоги
гр. Ботвiнiй Оленi BeHiaMiHiBHi>>

Розглянувши заяву гр. БотвiноТ Олени Венiамiнiвни, яка заре€стрована в

смт. Васищеве, вул. 8-го Березня буд. |4 кв. 2l з проханням надати
матерiальну допомогу у зв'язку зi смертю та похованням сестри, керуючись
ст. 34 Закону Украiни ,,Про MictleBe самоврядування в YKpaTHi)), виконавчий
KoMiTeT БезлюдiвськоТ сел иIцноТ ради

ВИРIШИВ:

1. Надати гр. Ботвiнiй Оленi BeHiaMiHiBHi допомогу у зв'язку зi смертю та
похованням сестри в cyMi 1000,00 гривень.

2. Кон,гроль за виконанням tlього
бухгалтера централiзованоТ бух
Калашник о.М.

Без;lrодiвський сели lllний t,oJIoBa м. кузьмIllов

на гоJlовноt,о
селиш{ноI ради



yKPAitlA
БЕЗJIIОДIВСЬКА СЕЛИЩНА РЛ/Ц

xAPKIBCbKol-o рлЙону XAPKI Bcbкoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMlTET

вiд l4.01.202l року

рIшЕння

смт Безлюдiвка Nъ 29

.,Про надання MaTepia"lrbHoT лопомоги
гр. Чернясвiй А.llлi Олексанлрiвнi>

Розглянувши заяву гр. Чернясвоi Алли Олександрiвни, яка заресстроваI{а
в смт. Безлюдiвка по вул. l-го 'Гравня буд. N 12 з проханням надати
матерiальну допомогу на вирiшення матерiа-шьно-побутових пи],ань,
керуючись ст. 34 Закону УкраТни ,,Прп мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>,
вико}{авчий KoMiTer, БезrrюдiвськоТ сеJlиlц}]оТ рали

ВиРIШИВ:

l. НаДати гр. Чернясвiй Аллi Олександрiвнi матерiальну допомогу на
вирiшення матерiально-гrобутових питань cyMi l 000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рiше_ ас,ги на I-OJIoBtIoI,()
бухгалтера централiзованоТ бухга:rте селищноТ ра;tи
Калаtшник O.N,'I.

Безltюдiвськи й ceJlиllltl и й 1,o.1loBa М.КУЗЬМIНОВ



yKPAitlA
БЕЗЛК)ДrВСЪКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBcbKol-() рм ону xAPKIBCbKoi оБJIАстt
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд l4.01.202l року

рIшЕння

смт Безлюltiвка ЛЪ30

uПро надання MaTepia"llbHoT допомоI,и
гр. Колесн и чен ко K)"rriT АндrрiIвшi>

Розглянувши заяву гр. Колесниченко tОлiТ АндрiТвн и, яка заре€стрована
в смт. Безлюдiвка по tsул. l-го 'Гравня бул. JV9 |2 з проханням надаТИ

матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-гIобу,гових питань,
керуючись ст. 34 Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,

виконавчий KoMiTeT Безлюдiвськоi селищноТ рали

ВИРIШИВ:

1. Надати гр. Колесниченко ЮлiТ АндрiТвнi ма,герiальну доIlомогу на
вирiшення матерiально-побутових питань cyMi l000,00 гривень.

2. Кон,гро;rь за виконанt{ям I(bot,o pirrre tIокJIас,ги на гоJlовLоI,о
бухгалт,ера цсIll,ра:liзованоТ бухl,а:l,г ccJl и tt ll,io]' pu;,,,

KallaLllttиK О.М.

Бе:l"rlюдtiвський се.llиltlний 1,o.1loBa м.кузьмlнов

i\
iBc ь кtll'



yKPAiHA
Бl]зJIкццIl}ськА сЕJI и lцнА рА/и

хAPKIBCЬKO[,O рАЙону xAPKtBcbKoi oБJlAC,t,l
виконлвчиЙ KoMIl,ET

вiд l4.01 .202l року

PIlllEt{tlя

см,г Ijез;tюztiвка J\Ъзl

<<llpo надання матерiальноI допомоги
гр. Слiпкi Вiталiю Васильовичу))

Розглянувши заяву гр. Слiпки Вiталiя Васильовича, який заресстрований
в смт. Безлюдiвка по вул. Кооперативнiй бул l9 кв,38 з проханням надати
матерiальну допомогу на вирiшення соцiа,пьно-побутових питань, керуючись
ст. 34 Закону УкраТни <IIро Micl]eBe самоврядування в YKpaTHi)), виконавчий
KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ ради

ВИРIШИВ:

l. Надати гр. Слiпкi Вiталiю Васильовичу допомоr,у на вирiшеtlня
соцiально-побутових питань в cyMi 1000,00 гривень.

2, KoHTpoлb за виконанням
бухгалтера централiзованоТ
Калашник О.М.

Безllкt/liвський се.llиIlltlий 1,o.,lclBa

цього рiшення покласти
бухга;l,герi ю/liвськоТ

на I,OJIoBHoI-o

селищIIоТ рали

м. кузьмIIlов



укрАiI{л
Бl],зJlюдI l}CbKA сЕJrиI цI{л рА/и

ХАРКlВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБJIАСТI
виконАвчиЙ KOMI,I,ET

вiд l 4.01.202l року

PIlllEHIIя

см,г Ijeзltlo.1tilзKa лъ 32

..Про надання маr,ерiальноi допомоги
гр. Пироженко Олексанлрi Яковлiвнi>

Розглянувши заяву гр. ГIироженко О"тrександри Яковrtiвни, яка
заресстрована в смт. Безлюдiвка по вулицi Чайковського буд. Jф 202 з

проханням налати матерiальну допомогу на лiкування та rlридбангtя lliKiB,
керуючись ст. 34 Закону УкраТни <<I1po мiсцеве самоврялування в YKpaTlti>>,

виконавчий KoMiTer, Без-ltюдiвськоТ селищноТ ради

ВИРIШИВ:

2. Контроль за виконанням
бухгалтера центра.,l iзованоТ
Калашник о.М.

Безлюлiвський селиIцний голова

l. На/lа,ги r,p. 11ироже}{ко ().lleKcaг1.ltpi

лiкуваttня ,га Ilри2lбагrня ;riKiB в cyMi
Яков;tiBtti Maтcpia;ll,tt} 1,1olloMot,y }la

2000,00 t,ри Bc}l ь.

рittlення l]окJIасти lta I,oJloB}toI,o

tодiвськоТ се,llищгtоТ рали

м. кузьмIIlов

llboI-o

бухгал



yKPAiHA
БЕЗЛtО/IIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBCbKoI-o рАЙону xAPKIRcbKoi оБJlАстl
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Bi;r l4.0l .202l року

рIlIII.]ння

см,г Ijез:tl<r:liвка лъ зз

uпро надання матерiальноi допомоI-и
гр. Савченко Оленi Володимирiвнi>

розглянувши заяву гр. Савченко ()лени Володимирiвни, яка
заре€стрована в смт. Хорошеве по вул. Фрунзе Тимура бул. l-Б кв, 4 з
проханням надати MaTepia;rbнy допомогу на лiкування батькiв, керуючись
ст, 34 Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi)), виконавчий
KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ рuд"

ВИРIlIIИВ:

|, Ilа.,tа,ги I,p. (]аlзчсllксl ().,lcrri []о;rодимирiвrri iloIIoMOt.y tIa -,tiкуlзаttttя
ба,гькiв в cyMi ]500,00 I.ривеlJь.

2, Контроль за виконанням цього рiшення покласти
бухгалтера централiзованоi' бухгалтерiТ Безлюдiвськоi
Калашlник о.М.

на гоJIовного
селищноТ рали

Безлюдiвський сеJlишltlий r.o.1ltrBa М. КУЗЬМIНОВ



yKPAiHA
БЕЗЛIОЛВСЬКА СЕJIИЩНА PAlЦ

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБJIАСI,I
виконАвчий KoMI,I,ltT

лъ 34

.Про надання матерiальноТ допомоги
гр. Пiлкопай Володимиру Iвановичу>

Розглянувши заяву гр. Пiдкопай Володимира Iвановича, який
зареестрований в смт. Безлюдiвка по вул. Кооперативна буд. J\! 28 кв. l l з
проханням надати матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-
побутових питань, керуючись ст. з4 Закону Украiни <tlро мiсцеве
СаМОВРЯДУВаННЯ В YKpaTHi>, ВиконавчиЙ комi,гет БезлюдiвськоТ селищноl'
Ради

ВИРIШlИВ:

вiд 14.0l .202| року

2. Контроль за виконанням
бухгалтера централ iзованоl'
Калашник О.М.

Без.llюдiвський се.llиllltlий 1.o.1loBa

l. Нада,ги гр. Пiдкоrrай Володимиру
вирiшення матерiально-побутових

Iвановичу мат,ерiальну /{опомоIу на
питань cyMi З000,00 гривелtь.

рiшення покласти на гоJIовного
вськоТ селищноТ рали

м.кузьмIIlов

рIl_шЕння

смт Безлюдiвка

цього
бухгал



yKPAitIA
БЕЗЛIОДIВСЬКА СI]JIИ ЩНА РАДА

хАркIвсъког() рАЙону xAPKIBcbKoi оБлАсr,I
ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

см,г ljез"ltrодiвка лЪ35

uпро надання матерiальноi допомоги
гр. Зайцеву Юрiю Анато.пiйовичу>>

Розглянувши заяву гр. Зайцева Юрiя Анатолiйовича, який
заресстрований в смт. Безлюдiвка по пров. Молодiжному бул. J\,, зl1 зпроханням надати матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-
побутових питань, керуючись ст. 34 Закону УкраТни <IIро Mict{eBe
СаМОВРЯДУВаННЯ В YKPaiHi>, ВИКОНаВЧИй KoMiTeT Без"uюлiвськоl' се.llиlцttоj,
Ради

вiд l4.01.202l року

2, Контроль за виконанням
бухгалтера L(енl.рал i зовано l'

Калаtшник ().М.

БезLlкlдiвський селиtrlни й 1,o.1IoBa

цього рiше1-1ня покласти на головного

м.кузьмlнов

ВИРIlllИВ:

l , Ilа"lа,ги l,p, l]айrtеву l()piKl дtIаr,о.,tiйови,lу ма,гс;liа.,tьttl, il.II()MOr.y tla
lзирiшtеlttrя маr,срiа"ltьно-ltобу,гоt]их tlи,гань cyMi 30Ь0,00 ,:р"оa,r,,.

бу }o/llBcbKol ceJlиIl{IJoT pu.,,"



yKPAiI-1^
Бt]зJlк)lцl вськА сЕJI и ll{нл рАlIд

xAPKIBcbKol,o рлЙ ону хА PKIBCbKoi оБJIАс,I,I
виконАвчиЙ комIl,ш],т

рIшЕння

смт Безл}одiвка лъ 36

uПро надання матерiальноi допомоги
гр. Зозулi Вадиму Григоровичу))

Розг-rlянувши заяву гр, Зозулi Вадима I'риl,оровича, який зареестрований
В сМт, Безлюдiвка по By:r. Чайковського бул. J\fu l20 з проханням FIадати
матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-побутових питань,
керУЮчись ст. 34 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноТ ради

ВиРIШИВ:

l. НаДати гр. Зозулi Вадиму I-ригоровичу матерiальну допомогу на
вирiшення матерiально-побутових питань cyMi 3000,00 гривень.

вiл l 4.01.2021 року

2, Контроль за виконанням
бухгалтера централiзованоТ
Ка.гlашник О.М.

tlього рiLлення покJIас,ги на I,оловного
бухгалтерiТ Безлюдiвськоi селищноТ рали

Безлю.ttiвський селищний 1.o.1loBa М.КУЗЬМIНОВ



yKPAiHA
БЕзJI KrlIBCbKA сF]ли I цIlА рАдА

xAPKIBcbKoГo рАЙ ону хAPKI BCbKoi оБJIАсI.I
в и конА вчи й Kotvt Il,F],T

р l lш F], н tI я

см,г Без.ltlоltiвка ЛЪ37

uпро надання матерiальноi доtlомоги
гр. Онищенко Сергiю Павловичу>>

Розглянувши заяву гр, онищенко Сергiя I [авлович а, який заресс.гро ваний
в смт' Безлюдiвка по вул. Кооперативна буд. лъ 28 кв. 9 з проханняМ надати
матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-побутових питань,
керуючись ст. З4 Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищt{оТ ради

ВиРlШИВ:

l. Надати гр. Онищенко Сергiю Павловичу матерiальну допомогу на
вирiшення матерiально-побу,tових питань cyMi 3000,00 гривень.

Bi;t l4.01.202l року

2. Контроль за виконанням
бухгалтера централiзованоТ
Калашrник о.М.

tIьоI,о рiшеttня покJIасти на I-оловного
бухгалтерiТ БезлюдiвськоТ селищt{оТ рали

Безlllоltiвський сеJlи ulний I.oJlot}a м.кузьм l1-IOB



yKPAiHA
БЕзJrю/{I|}ськА сI]ли lt( tIA рА/ихАркIвського рАЙону хАркшськоi оБJIАс-1,1

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

см,г БсзJIIо/(iIrка ль 38

uПро надання MaT,epia.llbHoT доttомоги
гр. Пономаренко Миколi IIав.llовичу>>

Розглянувши заяву гр. ГIономареriко Миколи [-Iав.,lовича, якийзаре€стрований в смт. Безлюдiвка по пров. Чайковського буд. J\Ъ б зпроханням надати матерiальну допомогу на вирiшення матерiально-побутових питань, керуючись ст. З4 Закону УкраТни <Itpo мiсцевесамоврядування в YKpaTHi>, виконавчий KoMiTeT Без.llюдiвськоТ се.гtищноl'
Ради

2. Контроль за виконанням
бухгалтера централiзованоТ
Калашник о.М.

Без.llюдiвськи й сеJlи ulни й r.o.1ltlBa

цьоt,о рiшенrrя IIокJIас.ги на t-oJloBllor.o

lчI.кузьмItIов

ВИРIlllИВ:
l , l Iа;lа,ги r,p, I IolroMapclIKo Микс-l.,ri I IaB;roBиLIa Ma,t,cpia:rbIiy /tolloMOI.y tlatзирilllе|llIя маr,срiа,,lьttо-ltсrбч,гоt]t4х tIи гаllь cyMi 800,00 ,рйr.,,r.

бу* lBcbKol селищноТ рали



yKPAiHA

викоtiАвч и й коп,l tl, F]T

Bi;r l4.0l .202l

рlшlF]}lllя

см,г liсз.ltrо/liвка NЪз9

<ltpo присвоснllя поштовоi адреси

житJIовому булиlrку в смт Безлюдiвка
гр. КириJlеllко олександру Михайловичу та

гр. Кирилеtlко Анатолiю Михайловичу>>

Розг.ltянувttlи заяву гр. Кири.lrенко Олександра I\4ихай:rовича, який

зареестрОваний ХаркiвсЬка'обласТь Харкiвський район см-г Без,llюдiвка, By,ll,

Чайковсt)коl-о буlt. 56 та гр. Кириленко днат,олiя Михай;lовича, який

заресс.грований iapniucoKa область харкiвський район смт Без.llооiu*,] 
1l:;

Чайковськоl,о Cly/t, 56 -га технiчне закJltочеt-lI{я [Ito/to визначсн1-1я можJtиl]остl

rlo21i:ry об'скl,а llсрухомогО майrtа, lLtollo IlрисвосtIllЯ tlo_шtToBoT аjtрсси

житловим будинкам в смт Безлtоltiвка, керуючись с,г. 30 Закону УкраТни

<|lpo MictteBe самовряДування в YKpaTHi> виконавчий комiте1 БезлюдiвськоТ

сеJIиtI{ноТ рали

БF]зл lодIl}ськл с B]J I и 
ц ц L+ lryJl,

хл l,ltl вс tlкol,(l рл йо t Iy хдркl вс ь KoI оБJ IACI,I

ВИРlШИВ:

l. l1рисвоТr.и I1оштову адресу жи,гловому булинку - вуJlиllя

Чайковського булинок 5б а, смт Без.ltюдiвка XapKiBcbкoI,o району,

XapKiBcbKoT об"пъстi гр. Кирилеlrко олексанлру Михай;tовичу.

2, За.llиltlиl,и llolll,гoBy адресу жи-гJlоt]ому бу.ltиttку - вуJlиllя

Чайковського булинок 5б , смт Без"гlю.tliвка XapKiBcbKo1-o райоtlу,

Ха pKi вс ькоi об"пас,гi l-p. К и ри.llен ко дна,го.ll i ю М и ха й.llови чу,

3, Оформиl.и /1окуме ти згiдно /_tiюч o}lo/laBcTBa УкраТни,

БезLr кutiвськи й сеJI и llttl и й м. кузьмlllов

Уа+. \---
ýйзr:



yKPAiI{A
БIiзJI юдIвськА сЕJIиIц}IА рАлА

хАркIвсъкого рАЙону xAPKrBCbKoi оБJlдсr,|
виконАвчий KcrMlTt]T

вiл l4.0l .202l

PIlllb], I|ня

смт ljез.ltlо/liвка Nъ 40

<lIpo змillу поltlт,овоi адреси
зсме.ltьtliй ztilrяtltti в смт Васиlllсве
l-p. Карачсlrllсву Воllоztимиру lвановичу>>

Розt,.ltяtIувuIи заяву r,p. Караченцева Воло/tимира Iваttоllича, який
зарссстротзаний XapKiBcbKa об:lасr,ь Харкiвський райоtl cMт IJасиI[lевс. By:r, l
'I'равltя бул. з) , ll(o/lo змiни llоllt,говоТ а/lреси зсмеJlьllоТ ,,li.;lяtlки ,,l,]я

бу;tiвtrиlll,ва 1,а обслуl,овува}Iня жи],JlовоI,о бу,,tиllку, I-осIlо/lарських бу;tiвс,ll, i

cIIopyil (llриса,,lибrrа /lillяrrка). ксруIочись cl,. 30 Заксlrrу Украi'ltи <<lIpo MictlcBc
самоl]ря/I(уваIlttя в YKpaTtti> викоllавl]ий KoMil,cт ljез.lrкljlilзськоl'сс:tиllIltсrТ ра,,tи

ВИРIlllИВ:

Змiни,ги поlllтову алресу земельнiй itillянцi ]lJlя буltiвrrиш,гва l,а
обслуговуtsання житловоt,о булинку, господарських булiвеlrь i clropy:t
(присадибна дiлягrка) на пiдставi рirrlення ХХХ ceciT ВасишIiвс;,коТ
селищноiрали VI скликання вiл l3 листопада 2009 року - провуJ|ок 2-
пй l-го Травня NЬ 18 смт Васиlцеве XapKiBcbкot,o району
Харкiвськоiобластi (колиlшня алреса провулок l-го l'равня ЛЪ l8)

2. Оформиl,и /Iоку]\1енти згiitно ltiюч оtlо,](авс,гва YKpaTrr и.

Безлюлiвський селишlний го.ltо м. кузьмlIlов


