
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДОСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесії VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року ■

Про затвердження порядку денного
V сесії Безлюдівської селищної ради VIII
скликання

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» селищна рада ті. 16 Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання, селищна рада

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний V сесії селищної ради VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
V СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про внесення змін до рішення 11 сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.202»; оку «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» (20526000ОС0) (код бюджету)
2. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік»
3. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування "Програми 
соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік"
4. Про затвердження до латку №1 обсяги фінансування комплексної 
Програми «Цукровий діабет» на 2021 рік»
5. 1 Іро зат вердження додатку №1 обсяги фінансування Програми по наданню
адресної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які 
проживають на території Безлюдівської селищної ради Харківського району та 
отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік»
6. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 
бюджету за 2020 рік '20325402000) код бюджету
7. І Іро затвердження іві ту про виконання Котляр і всь кого сільського
бюджету за 2020 рік



8. Про затвердження звіту про виконання Лізогубівського сільського
бюджету за 2020 рік
9. Про затвердження звіту про виконання Хорошівського селищного
бюджету за 2020 рік
10. Про затвердження звіту про виконання Васищівського селищного
бюджету за 2020 рік
И. Про створення Служби у справах дітей Безлюдівської селищної ради зі 
статусом юридичної особи, затвердження структури, штату, Положення про 
Службу у справах дітей та вжиття заходів щодо її державної реєстрації
12. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 
Безлюдівської селищної ради
13. Про затвердження Положення про загальний відділ Безлюдівської 
селищної ради
14. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації 
Безлюдівської селищної ради
15. Про затвердження Положення про відділ земельних відносин та 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради
16. Про затвердженняПоложенняпро відділжитлово- 
комунальногогосподарстваБезлюдівськоїселищної ради
17. Про затвердження Положення про відділ культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради
18. Про затвердження Положення про Відділ архітектури та містобудування 
Безлюдівської селищної ради
19. Про затвердженняПоложення про сектор управління персоналом 
Безлюдівськоїселищної ради
20. Про затвердження заступника голови Безлюдівської селищної ради з 
питань інвестиційної діяльності
21. Про затвердження Комплексної регіональної програми «Правопорядок на 
2021-2025 роки»
22. Про преміювання селищного голови
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж 
села Мовчани Безлюдівської селищної ради .
24. Про надання дозволу Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування дошкільного навчального закладу в смт Безлюдівка по вулиці 
Кооперативна.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розташування паркової зони зі спортивними 
майданчиками та спорудами в смт Безлюдівка по площі Стадіонна.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розташування Безлюдівського закладу культури в смт 
Безлюдівка по площі Стадіонна.
27. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.



Копилову Дмитру Євгеновичу в смт. Васищеве, вулиця Орешкова, 154 
Харківського району Харківської області.
29. 1 Іро передачу ) власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Ченцовій Марині Петрівні в смт. Васищеве, вулиця Пушкіна, 28 Харківського 
району Харківської області.
ЗО. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Двойнікову Андрію Анатолійовичу в смт. Васищеве, вулиця Слобідська, 78 
Харківського району Харківської області.
31. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр Ченцовій Марині Петрівні в смт. Васищеве, 
вулиця Пушкіна (біля буд. № 28) Харківського району Харківської області
32. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Узун 
Сіругії Ашдаарівні в с. Пизогубівка, провулок Лісний, 12 Харківського району 
Харківської області.
33. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кураксіній Валентині Василівні в с. Лизогубівка, провулок Луговий, 1 
Харківського району Харківської області.
34. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Гриценко Любові Василівні в с. Лизогубівка, вулиця Центральна, 57 
Харківського району Харківської області.
35. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Блудову Михайлу Васильовичу в с. Лизогубівка, вулиця Шкільна, 55 
Харківського району Харківської області.
36. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Варванській Ганні Василівні в с. Лизогубівка, провулок Шкільний, З 
Харківського району Харківсько! області.
37. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Зотолокіній І етяні Іларірнівні в с. Лизогубівка, вулиця Нижня, 41 
Харківського району Харківської області.
38. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Хозя 
Миколі Олександровичу в с. Котляри, провулок Новий, 18 Харківського 
району Харківської області.
39. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуї овування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Собенку Геннадію Вікторовичу в с. Котляри, вулиця Східна, 24 Харківського 
району Харківської області.
40. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.



Мінаковій Тетяні Тимофіївці в сел. Васищеве, по вулиці Кудрявій 38 
Харківського району Харківської області.
41. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Мінаковій Тетяні Тимофіївці в сел.
Васищеве, по вулиці Кудрявій 38 Харківського району Харківської області.
42. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Золотько Наталії Петрівні в сел. Васищеве, по вулиці Польовій, 1 Харківського 
району Харківської област і.
43. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Золотько Дмитру Олександровичу в сел. Васищеве, по вулиці Городній, 16 
Харківського району Харківської області.
44. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Філатовій Наталії Ігорівні, Кириченко Марині Ігорівні в смт
Хорошеве, по вулиці 1 -го Траня, 7-А Харківського району Харківської 
області.
45. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Журавель Аллі Миколаївні в смт Хорошеве, по вулиці Дачна, 28 Харківського 
району Харківської області.
46. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Пироженко Антоніні Єгорівні в смт Хорошеве, по вулиці Нова, 11 
Харківського району Харківської області.
47. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Соловейко Надії Кирилівні в смт Хорошеве, по вулиці Джерельна, 25-А 
Харківського району Харківської області.
48. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Реброву Олександру Івановичу в с. Подольох, по провулку Боровому, 17 
Харківського району Харківської області.
49. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Волк 
Світлані Олександрівні в с. Подольох, по провулку Боровому, 15 Харківського 
району Харківської області.
50. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Шевцовій Людмилі Олександрівні в с. Подольох, по провулку Боровому, 13 
Харківського району Харківської області.
51. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Гайденко Тетяні Михайлівні в смт. Безлюдівка по вулиці Перемоги, 235 Б 
Харківського району Харківської області.



52. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Бутнік Віктору Іллічу в смт. Безлюдівка по провулку Луговому, 5 Харківського 
району Харківської області.
53. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Богданову Олексію Вікторовичу в смт
Безлюдівка по вулиці Нагірна Харківського району Харківської області.
54. Про внесення змін до рішення XXXXIV сесії Безлюдівської селищної 
ради VII скликання від 25 лютого 2020 року «Про передачу у власність 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
гр. Сухіну Б.В.
55. Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Безлюдівської селищної ради 
VII скликання від 23 квітня 2019 року «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі( на місцевості) громадян Ольховик Тетяни Григорівни, Варич 
Ольги Олексіївни.
56. Про надання дозволу гр. Передерій Сергію Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по вулиці Блудова Ф., 26 Харківського району Харківської області.
57. Про надання дозволу гр. Караченцеву Володимиру Івановичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва в смт. Васищево по вулиці 1-го Травня, 32 
Харківського району Харківської області.
58. І Іро надання дозволу гр. Кришталь Наталі Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в смт. Безлюдівка по вулиці Перемоги, біля буд. 
№ 205 Харківського району Харківської області.
59. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Шитікову Ю.О. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
60. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Шитіковій Т.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
61. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Гайденко К.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
62. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Юнаковій Є.Д. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
63. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Романюхі Л.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
64. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Романюхі Р.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.



65. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Авдаковій О.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
66. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Ларіну М.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
67. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Стародубцеву О.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
68. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Хваліботі В.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
69. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Сладкомедовій Л.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
70. Про пере,чачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Трач Т.М. на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області
71. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Селевко В.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
72. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва гр. Шитікову Ю.О. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
73. Про надання дозволу гр. Григор’єву О.В. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
74. Про надання дозволу гр. Скородумову П.С. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
75. Про надання дозволу гр. Стояновій Т.І. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
76. Про надання дозволу гр. Клімову Г.К. на розробку технічної документ ації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
77. Про надання дозволу гр. Стадник Ю.І. тіа розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевої^1') для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
78. І Іро надання дозволу гр. Савичу А.П. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської облас гі.
79. Про надання дозволу гр. Чечко С.А. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.
80. Про надання дозволу гр. Роман В.П. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
81. Про надання дозволу гр. Роман В.П. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
82. Про розгляд заяви гр. Кривонос Алли Василівни з проханням надати 
дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
кадастровий номер 6325 1 56400:00:012:0014 за адресою смт Безлюдівка вулиця 
Зміївська, 2 б.
83. Про розгляд заяви гр. Кошикова Володимира Васильовича з проханням 
надати дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення кадастровий номер 6325156400:00:023:0001 за адресою смт 
Васищеве вулиця Орешкова, 81-А.

84. Про передачу j власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуї овівання житлового Судинку, господарських будівель і споруд гр. 
Фоміну Валерію Миколайовичу в смт. Васищеве, вулиця Зелена, З 
Харківської о району Харківської області.
85. Про передачу ) власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуї ов>вання житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кураксіній Ользі Вікторівні в сЛизогубівка по вулиці Миру, 21 Харківського 
району Харківської області
86. І Іро на іання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Філатову В.М.



87. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Коц М.В.
88. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Д’якову А.В.
89. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Д’яковій Н.О.
90. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр.Філатовій Ю.О.
91. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Філатову М.О.
92. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянского господарства гр. Богданову О.В. в смт.Безлюдівка по вул. Нагірна 
Харківської о району Харківської області.
93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Фомічову А.В. зі зміною цільового призначення за адресою смт. 
Безлюдівка вул. Зміївська , 84, Харківського району Харківської області.
94. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянского і осподарства гр. Петровій Я.С. в смт.Безлюдівка по провулку 
Полуничному, Харківського району Харківської області.
95. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд гр. 
Солоненко Н.К. в смт. Хорошеве, вул Джерельна, 25 а, Харківського району 
Харківської області
96. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житловою будинку господарських будівель і споруд гр. 
Старовій Г.С. в с, Лизогубівка, по вул Центральна, 146, Харківського району 
Харківської області
97. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування Програми боротьби із 
захворювання на туберкульозна 2021 рік»
98. Про зат вердження додатку № 1 обсяги фінансування Регіональної програми 
«Онкологія» на 2021 рік»
99. Про врегулювання процедури конкурсного відбору з визначення 
виконавця послуг з домоволодінь приватного сектору та багатоквартирних 
будинків на території Безлюдівської селищної ради.
100. Про заборону облаштування Хорошівської площі буріння, облаштування 
та підключення свердловин №1,2,3, буріння 3-х водних свердловин для 
водозабезпечення процесу буріння вищеперерахованих свердловин, 
будівництво установки підготовки газу (УПГ), будівництво газопроводу від 
УПГ до газопроводу передачі товарної продукції на території Харківського 
району Харківської області, 1013 «НАФ ГОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 
39598105)
101. Про затвердження рішень виконавчого комітету № 213 «Про 
затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, 
позбавлених батьківського піклування, яким у 2021-2025 роках виповнюється 
18 років» № 215 «Про затвердження Програми «Вчитель» Безлюдівської 



селищної ради на 2021 рік» № 216 «Про затвердження Програми загального 
обов’язкового навчання (фонду всеобучу)в закладах середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки № 217 «Про затвердження 
Програми «Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 
роки»
102. Про затвердження рішень виконавчого комітету № 206, 207, 208, 209, 210, 
211,212,218.219,220, 221,222, 228, 229 від 22.12.2020 року
103. Про ухвалення проектів "let’s do it' для подання на обласний конкурс 
місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє».
104. Про надання дозволу ГОВ «КРОНА - КАЛИНІВКА» на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер 
6325181200..02..001 ..0366 на території Котлярівської сільської ради 
Харківського району Харківської області.
105. Різне

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«09» лютого 2021 року

«Про внесення змін до 
рішення II сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 22Л2.2020 року «Про 
селищний бюджет
Безлюдівської селищної ради 
на 2021 рік»
(20526000000) 
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 161 875 909 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 159 345 109 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 2 530 800 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 168 510 829 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 144 377 369 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету - 24 133 460 гривень;

профіцит за загал ним фондом селищного бюджету у сумі 14 967 740 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фонтом селищного бюджету у сумі 21 602 660 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 
300 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 20'Н рік міжбюджетні трансферт и згідно з додатком 4 



до цього рішення.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 35 972 107 гривень згідно з додатком 6 
до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:
6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 

визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у 
статті 97 Бюджетного кодексу України та Законом України "Про Державний 
бюджет України 2021 рік".;

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені у статті 71, 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
селищного бюджету на 2021 рік:

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69і, 71 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 
України "Про Державний бюджет України 2021 рік";

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 
Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради 
здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з 
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, 
відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати 
право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового управління 
Безлюдівської селищно! ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.



11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 
норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у 
термін, визначені бюджетним законодавством;

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених 
кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 
зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, 
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник 
бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере 
бюджетні зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із 
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 
погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведенпя, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 рік, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 
цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів 
споживання.



13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 
установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - у межах планів 
використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових 
доходів.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 
Безлюдівській селищній раді, в особі фінансового управління Безлюдівської 
селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за напрямами видатків 
головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами програмної 
класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів 
України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та 
від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови 
погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до рішення 
селищної ради про селищний бюджет.

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про 
міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1 - 7 цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

18. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний термін з дня 
його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 
України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності селищної ради.

Безлюдівський селищний голова 



Додаток №1

до рішення V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000

(грн.)
(код бюджету)

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 112 777 900,00 112 758 400,00 19 500,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

60 803 500,00 60 803 500,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 60 803 500,00 60 803 500,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати

57 122 800,00 57 122 800,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 978 200,00 2 978 200,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

702 500,00 702 500,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 338 400,00 1 338 400,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 324 000,00 324 000,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

324 000,00 324 000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 456 600,00 456 600,00 0,00 0,00

13030200 <Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу №827 від 30.12.2020 
року>

0,00 0,00 0,00 0,00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 425 500,00 425 500,00 0,00 0,00

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 557 800,00 557 800,00 0,00 0,00

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення

557 800,00 557 800,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 8 953 500,00 8 953 500,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції)

6 652 800,00 6 652 800,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 6 652 800,00 6 652 800,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

516 000,00 516 000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

41 663 000,00 41 663 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 25 381 500,00 25 381 500,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18 700,00 18 700.00 0,00 0,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

151 100,00 151 100,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

356 500,00 356 500,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

7 711 600,00 7 711 600,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9 644 100,00 9 644 100,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5 421 400,00 5 421 400,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 675 500,00 675 500,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 402 600,00 1 402 600,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 16 281 500,00 16 281 500,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 673 000,00 673 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 15 028 500,00 15 028 500,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

580 000,00 580 000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00



19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

ІЗ 500,00 0,00 ІЗ 500,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти

3 400,00 0,00 3 400,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

2 600,00 0,00 2 600,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 2 486 500,00 431 400,00 2 055 100,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 73 100,00 73 100,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 73 100,00 73 100,00 0,00 0,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 73 100,00 73 100,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

285 800,00 285 800,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 119 700,00 119 700,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

108 000,00 108 000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

11 200,00 11 200,00 0,00 0,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України

6 400,00 6 400,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 72 500,00 72 500,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 72 500,00 72 500,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження 72 500,00 72 500,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010000 Кошти від продажу землі 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

50000000 Цільові фонди 128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади

128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 115 720 600,00 113 189 800,00 2 530 800,00 327 700,00

40000000 Офіційні трансферти 46 155 309,00 46 155 309,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 46 155 309,00 46 155 309,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 700,ОС 9 700,00 0,00 0,00

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою 
податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності 
та літакобудування

9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300,00 44 606 300,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300,00 44 606 300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 539 309,00 1 539 309,00 0,00 0,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

68 640,00 68 640,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 831 330,00 831 330,00 0,00 0,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

639 339,00 639 339,00 0,00 0,00

X Разом доходів 161875 909,00 159 345 109,00 2 530 800,00 327 700,00

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток № 2
до рішення V сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету) ________________________________________________________________________ __________________гри.

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 6 634 920 -14 967 740 21 602 660 21 602 660

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету

6 634 920 -14 967 740 21 602 660 21 602 660

208100 На початок періоду 28 539 585 24 659 703 3 879 882 3 771 682

208200 На кінець періоду 21 904 665 18 024 783 3 879 882 3 771 682

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-21 602 660 21 602 660 21 602 660

X Загальне фінансування -14 967 740 21 602 660 21 602 660

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 6 634 920 -14 967 740 21 602 660 21 602 660

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-21 602 660 21 602 660 21 602 660

X Загальне фінансування -14 967 740 21 602 660 21 602 660

Безлюдівській селищний голова Микола Кузьмінов

і



Додаток №3

до рішення V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

РОЗПОДІЛ 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредиту вання місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет

розвитку

видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 
праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Безлюдівська селищна рада 67 583 179,00 67 583 179,00 35 790 440,00 12 109 680,00 0,00 23 266 660,00 21 795 360,00 1 342 800,00 0,00 0,00 21 923 860,00 90 849 839,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 67 583 179,00 67 583 179,00 35 790 440,00 12 109 680,00 0,00 23 266 660,00 21 795 360,00 1 342 800,00 0,00 0,00 21 923 860,00 90 849 839,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 19 397 050,00 19 397 050,00 14 181 910,00 979 210,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 19 647 050,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

19 397 050.00 19 397 050.00 14 181 910,00 979 210.00 0.00 250 000.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 19 647 050,00

1000 ОСВІТА 26 240 770,00 26 240 770,00 12 652 910,00 8 531 590,00 0,00 1 323 300,00 0,00 1 323 300,00 0,00 0,00 0,00 27 564 070,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 17 000 590.00 17 000 590.00 10 705 280.00 1 967 540.00 0.00 1 323 300.00 0.00 1 323 300.00 0.00 0.00 0.00 18 323 890,00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

6 212 720.00 6 212 720.00 0.00 6 212 720,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 212 720,00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

351 330,00 351 330.00 0.00 351 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 330,00

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 376 130.00 2 376 130.00 1 947 630,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 376 130,00

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 300 000.00 300 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 300 000,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 1 954 759,00 1 954 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 759,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

726 280,00 726 280.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 726 280,00

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом

139 000,00 139 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 139 000,00

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

939 339.00 939 339,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 339,00

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

100 000.00 100 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 100 000,00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

50 140,00 50 140,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 140,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8 351 780,00 8 351 780,00 3 975 350,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000.00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 8 451 780,00

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

10 000,00 10 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00



0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

36 000,00 36 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 000,00

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

2 045 000,00 2 045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 045 000,00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

414 000,00 414 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414 000,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

200 000.00 200 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 200 000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 700,00 4 700.00 3 850,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 891 150,00 4 891 150.00 3 971 500,00 0,00 0,00 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 4 991 150,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

700 930,00 700 930,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 930,00

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 5 569 390,00 5 569 390,00 3 213 420,00 982 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 569 390,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 227 800,00 1 227 800.00 754 030.00 162 920,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 227 800,00

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

4 341 590,00 4 341 590.00 2 459 390,00 819 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 341 590,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

230 000,00 230 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 230 000,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 3 954 870,00 3 954 870,00 890 270,00 1511880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 954 870,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

37 900,00 37 900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 37 900,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

520 000,00 520 000.00 0.00 420 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 520 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 396 970,00 3 396 970.00 890 270.00 1 091 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 3 396 970,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 501 130,00 501 130,00 0,00 0,00 0,00 21 573 860,00 21 445 360,00 0,00 0,00 0,00 21 573 860,00 22 074 990,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 903 900.00 1 903 900.00 0,00 0.00 0,00 1 903 900.00 1 903 900,00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 200 000.00 2 200 000.00 0,00 0.00 0,00 2 200 (Х)О.ОО 2 200 000,00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 о.ое 0.00 0.00 0.00 15 885 960.00 15 885 960,00 0,00 0.00 0,00 15 885 960.00 15 885 960,00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

210 500,00 210 500.00 0,00 0,00 0.00 1 455 500.00 1 455 500,00 0,00 0.00 0,00 1 455 500.00 1 666 000,00

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

38 630,00 38 630.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 38 630,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

250 000,00 250 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 250 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

2 000,00 2 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00



0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 128 500,00 128 500,00

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 1 383 430,00 1 383 430,00 876 580,00 104 420,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 одо 0,00 1 402 930,00

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони

1 383 430,00 1 383 430.00 876 580,00 104 420.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1 383 430,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 19 500.00 0,00 19 500.00 0.0( 0.00 0,00 19 500,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 70 919 990,00 70 919 990,00 52 661 720,00 55 713,00 0,00 821 800,00 90 000,00 731 800,00 68 696,00 0,00 90 000,00 71 741 790,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 70 919 990,00 70 919 990,00 52 661 720,00 55 713,00 0,00 821 800,00 90 000,00 731 800,00 68 696,00 0,00 90 000,00 71 741 790,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 210 329,00 2 210 329,00 1 811 745,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 2 300 329,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 210 329,00 2 210 329.00 1 811 745,00 0.00 0.00 90 000.00 90 000,00 0.00 0.00 0.00 90 000,00 2 300 329,00

1000 ОСВІТА 66 333 975,00 66 333 975,00 48 902 693,00 55 713,00 0,00 731 800,00 0,00 731 800,00 68 696,00 0,00 0,00 67 065 775,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

16 457 849.00 16 457 849.00 8 311042.00 45 713.00 0.00 645 600.00 0.00 645 6<Х).(Х) 0.00 0.00 0,00 17 103 449,00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

3 158 974.00 3 158 974.00 2 442 226.00 10 000.00 0.00 86 200.00 0.00 86 200.00 68 696.00 0.00 0,00 3 245 174,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

44 606 300.00 44 606 300.00 36 562 541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 44 606 300,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 031 352.00 2 031 352.00 1 549 561,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(Х) 0.00 0.00 0,00 2 031 352,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10 860.00 10 860.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 ().(Х) 0.00 0,00 0.00 10 860,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

68 640.00 68 640.00 37 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 68 640,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 2 375 686,00 2 375 686,00 1 947 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 375 686,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 375 686,00 2 375 686.00 1 947 282.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2 375 686,00

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради

5 874 200,00 5 874 200,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 5 919 200,00

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради

5 874 200,00 5 874 200,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,1X1 5 919 200,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 4 685 350,00 4 685 350,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 4 730 350,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

4 685 350.00 4 685 350.00 3 745 870.00 0.00 0,00 45 000,00 45000,00 0.00 0.00 0,00 45 000.00 4 730 350,00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1 188 850,00 1 188 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 850,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 888 850.00 888 850.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 888 850,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

300 000.00 300 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 300 000,00

X X X УСЬОГО 144 377 369,00 144 377 369,00 92 198 030,00 12 165 393,00 0,00 24 133 460,00 21 930 360,00 2 074 600,00 68 696,00 0,00 22 058 860,00 168 510 829,00

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 4 
до рішення V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі змінами)
_______________________20526000000______________________

(код бюджету)

(гри)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 
бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

9 700

99000000000 Державний бюджет України 9 700
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

68 640

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 68 640
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, 
осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", у санаторно-курортних закладах Харківської області 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської 
області на 2021-2025 роки)

140 160

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 140 160
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у 

санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

ЗО 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 30 800
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської

9 970

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 9 970
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

639 339

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 639 339

41053900 Інша субвенція 650 400
20533000000 Вільхівська селищна рада 650 400

11. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X ______________ УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:______________ 46 155 309



X загальний фонд 46 155 309

X спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(гри)

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету / 
Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 9770 Інша субвенція на утримання гуртків дитячої та юнацької 
творчості (ЦДЮТ)

888 850

20549000000 Південноміська рада 888 850

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

300 000

99000000000 ДУ "Темнівська ВК№100" 300 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1 188 850

X X загальний фонд 1 188 850

X X спеціальний фонд

Безлюдівській селищний голова / ^/ Микола Кузьмінов



Додаток 5 
до рішення V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта 
будівництва/ вид 

будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об"єта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень готовності 
об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 21 795 360

0110000 Безлюдівська селищна рада 21 795 360

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

350 000

капітальні видатки 2021-2021 250 000 100

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

капітальні видатки 2021-2021 100 000 100

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства 1 903 900

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення в 
сел.Хорошеве

2021-2021 510 230 510 230 100



Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку №83 по 
вул. Орешкова в сел.Васищеве

2021-2021 1 016 050 1 016 050 100

Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку №2 по 
вул. Вишнева в сел. Васищеве

2021-2021 377 620 377 620 100

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ 
та закладів

2 200 000

Капітальний ремонт будівлі 
Безлюдівського ДНЗ (ясла- 
садок) за адресою: Харківська 
область, Харківський р-н 
смт.Безлюдівка, в"їзд 
Стадіонний 4А

2021-2021 2 200 000 2 200 000 100

0117324 7324 0443 Будівництво установ та 
закладів культури 15 885 960

Реконструкція газового 
обладнання (топкової) 
Васищівського селищного 
клубу за адресою вул. 
Орешкова, 45 смт. Васищево 
Харківського району 
Харківської області

2021-2021 300 000 300 000 100

Реконструкції Васищівського 
селищного клубу за адресою 
вул. Орешкова, 45 смт. 
Васищево Харківського 
району Харківської області

2020-2021 17 080 000 9 15 585 960 100

0117370 7370 490
Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 
розвитку територій

1 455 500

Облаштування майданчика 
(капітальний ремонт) для 
встановлення сцени по 
вул.Зміївській се. Безлюдівка 
Харківського району 
Харківської області

2021-2021 1 058 200 1 058 200 100



Безлюдівський селищний голова

Капітальний ремонт огорожі, 
благоустрій території та 
облаштуввання місця під 
сміттєві баки для збору ТПВ 
за адресою: Харківська 
область,Харківський район, 
сел. Безлюдівка, вул.
Зміївська,48

2021-2021 397 300 397 300 100

0600000 Відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради 90 000

0610000
Відділ освіти Безлюдівської 

селищної ради 90 000

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

капітальні видатки 2021-2021 90 000 100

3700000 Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради

45 000

3710000
Фінансове управління 

Безлюдівської селищної ради
45 000

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

капітальні видатки 2021-2021 45 000 100

X X X УСЬОГО - ----------- __ X X X X 21 930 360 X

Микола Кузьмінов1



Додаток 6 
до рішення V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зі змінами)
20526000000

(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Безлюдівська селищна рада 

(головнийи розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку 
позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад

250 000 250 000 250 000

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

726 280 726 280

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

100 000 100 000 100 000

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства 1 903 900 1 903 900 1 903 900



0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 200 000 2 200 000 2 200 000

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів 
культури 15 885 960 15 885 960 15 885 960

01 17370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально 
економічного розвитку територій 1 666 000 210 500 1 455 500 1 455 500

01 18130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони 1 383 430 1 383 430

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи 
боротьби з туберкульозом

Програма боротьби із 
захворюванням на туберкульоз 

на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
139 000 139 000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Комплексної програми 
«Цукровий діабет» на 2021 рік.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
939 339 939 339

0112145 2145 0764 Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих Онкологія

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
100 000 100 000

Інші програми та заходи у сфері

Програми по наданню адресної 
грошової допомоги хворим 3 

хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають Рішення II сесії VIII

0112152 2152 0763 охорони здоров’я на території сіл та селищ, які 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради та 
отримують програмний 

гемодіаліз, на 2021-2023 роки

скликання від
22.12.2020 року

50 140 50 140

Програма соціального захисту 
населення сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

10 000 10 000

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв’язку 36 000 36 000



01 13033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
2 045 000 2 045 000

01 13035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

50 000 50 000

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

200 000 200 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

4 891 150 4 891 150

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 700 930 700 930

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма організації літнього 
відпочинку та розвитку дітей, 

які проживають на території сіл 
та селищ, ящо увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
414 000 414 000

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Програма розвитку культури та 
туризму, оновлення та охорони 

культурної спадщини сіл та 
селищ, які увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
283 500 283 500



0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у селах та 

селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
230 000 230 000

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

Програма охорони 
навколишнього природного 

середовища сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
19 500 19 500

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (головнийи розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 рік

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

71 082 71 082

0611026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

3 705 3 705

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма загального 
обов’язкового навчання (фонду 
всеобучу) в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 
роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
748 347 748 347

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2025 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
313 984 313 984

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування, яким у 2021 - 2025 
роках виповнюється 18 років

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
10 860 10 860



Безлюдівський селищний голова

Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської 

селищної ради (відповідальний 
виконавець)

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядник на 

2021-2025"

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

X X X УСЬОГО X X 35 972 107 14 157 247 21 814 860 21 795 360

Микола Кузьмінов



Додаток 7

до рішення V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради селищної ради 

від 09.02.2021 року

Ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету 

на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)________________________________

№ 
з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання 

тис. м3
Водовідведення

ТИС. м"

Електроенергія 
тис. кВт/год

Природний газ 
тис. м3

Вугілля т. Пелети т. Дрова 
куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1909,94 7,96 8,83 748,299 75 4 70
Разом 1909,94 7,96 8,83 748,299 75 4 70 0

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1
обсяги фінансування Програми
«Соціально-економічного розвитку
Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік»

Розглянувши обговоривши додаток №1 «Обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування Програми «Соціально- 
економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік (додається).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування Програми 
за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова МиколаКУЗЬМІНОВ



Додаток І

до Програми»Економічного та соціального 
юзвитку селища Безлюдівка на 2021 -2025роки

Обсяги фінансування Програми «Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» 
на 2021 рік

Бсзлюдівський селищний голова

№ п/п Найменування Обсяги 
фінансування (грн)

Джерела 
фінансування

1 7310
Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел.Хорошсве 510 230,00

селищний 
бюджет

2 7310 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №83 по вул. Орєшкова 
смт Васищеве, Харківського району. Харківської області.

1 016 050,00

селищний 
бюджет

3 7310 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по вул. Вишнева смт 
Васищеве, Харківського району, Харківської області. 377 620,00

селищний 
бюджет

4

7321

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « Бсзлюдівський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок)» за адресою: Харківська область, 
Харківський район, смт Безлюдівка, в’їзд Стадіонний, 4А» 2 200 000,00

селищний 
бюджет

5 7324 Реконструкція газового обладнання (топкової) Васишівського селищного 
клубу за адресою вул. Орешкова. 45 смт. Васишево Харківського району 
Харківської області 300 000.00

селищний 
бюджет

6 7324 Реконструкції Васишівського селищного клубу за адресою вул. Орєшкова, 45 
смт. Васишево Харківського району Харківської області 15 585 960,00

селищний 
бюджет

7

7370
Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по 
вул.Зміївській сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області 1 058 200,00

селищний 
бюджет

8

7370

Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця 
під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська область,Харківський 
район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська,48 397 300,00

селищний 
бюджет

9
0150 Капітальні видатки(придбання 250 000,00

селищний 
бюджет

10

2111
«Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 726 280,00

селищний 
бюджет

11

7370 Реалізація інших заходів щодо соціального розвитку територій 210 500.00

селищний 
бюджет

12
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охрони 1 383 430.00

селищний 
бюджет

Всього: 24 015 570
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування ’’Програми 
соціального захисту населення сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік”

Розглянувши та обговоривши інформацію наведену у додатку №1, щодо 
обсягів фінансування «Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити Додаток №1 Обсяги фінансування «Програми соціального 
захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» (додається).

2 .Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування 
Програми за рахунок коштів селищного бюджету.

3 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь І.М.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1
Додаток №1 до "Програми соціального 
захисту населення сіл та селищ, що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної ради на 
2021 рік "

Обсяги фінансування "Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік "

КФК Найменування
фінансування 

сума (грн) Джерела фінансування

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 2045000 селищний бюджет

3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті

50000

селищний бюджет
3032 Надання пільг на оплату послуг зв’язку окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства
36000

селищний бюджет
3160 Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на непрофесійній основі
200000

селищний бюджет
3242 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення
520000

селищний бюджет
3031 Відшкодування витрат на проїзд один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад автомобільним або повітряним, або 
залізничним, або водним транспортом постраждалим 
громадянам Безлюдівської громади 1 та 2 категорії

10000

селищний бюджет
3242 Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю 

загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, 
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань, у 
санаторно-курортних закладах Харківської області

140160

обласний бюджет
3242 Проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у 
районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
учасників бойових дій

30800

обласний бюджет
3242 Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих 

громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім 
дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою)

9970

обласний бюджет
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
4891150

селищний бюджет
ВСЬОГО 7933080

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування комплексної 
Програми «Цукровий діабет» на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши додаток №1 «Обсяги комплексної Програми 
«Цукровий діабет» на 2021 рік керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування комплексної Програми 
«Цукровий діабет» на 2021 рік (додається).

2 .Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування Програми 
за рахунок коштів селищного бюджету.

3 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова \ Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток I 
ілексної Програми "Цукровий діабет" 

на 2021-2023роки

«Обсяги фінансування комплексної Програми "Цукровий діабет" на 2021 рік

Безлюдівський селищний голова

№ п/п Найменування Обсяги 
фінансуван 

ня (грн)

Джерела 
фінансування

1 0763

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 939339

селищний 
бюджет 
державний

------ -
Всього: 939 339

Микола КУЗЬМІНОВ



І УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування 
цільової Програми по наданню 
адресної грошової допомоги хворим 
з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають 

на території сіл та селищ, які увійшли 
до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши додаток №1 «Обсяги фінансування цільової 
Програми по наданню адресної грошової допомоги хворим з хронічною 
нирковою недостатністю, які проживають на території сіл та селищ, які увійшли 
до складу Безлюдівської селищної на 2021 рік керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування цільової Програми по 
наданню адресної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають на території сіл та селищ, які увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік (додається).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування Програми 
за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний МиколаКУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до цільової Програми по наданню адресної 
грошової допомоги хворим з хронічною 
нирковою недостатністю, які проживають на 
території сіл та селищ, які увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 
роки

«Обсяги фінансування цільової Програми по наданню адресної грошової допомоги хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території сіл та селищ, які увійшли до 

складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік

Безлюдівський селищний голова

№ п/п Найменування Обсяги 
фінансування (грн)

Джерела 
фінансування

1 2152
Надання адресної грошової допомоги хворим з хронічною 
нирковою недостатністю, які проживають на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району та отримують 
програмний гемодіаліз>га 2021 рік 50140

селищний 
бюджет

Всього: / 50 140
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження звіту про 
виконання Безлюдівського 
селищного бюджету за 2020 рік

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Калашник О.М. про 
виконання селищного бюджету за 2020 рік відповідно до ст.80 Бюджетного 
кодексу України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік згідно з 
додатками № 1 та додатків № 2.1,2.2 в тому числі:

- загальний обсят доходів в сумі 23704794 грн. в тому числі доходи 
загального фонду в сумі 21961201 грн., доходи спеціального фонду в сумі 
1743593 грн.(Додаток 1)

- загальний обсяг фактичних видатків в сумі 20275638 грн. в тому числі 
видатки загального фонду в сумі 13698273 грн., видатки спеціального фонду в 
сумі 6577365 грн.(Додатки 2.1 ;2.2)

Додатки до цього рішення є невід’ємною його частиною.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 2.1.

До рішення V сесія VIII 
скликання Безлюдівської 
селищної ради від 09 лютого 
2021 року

Звіт про виконання бюджету на 2020 рік по Безлюдівській селищній раді
Загальний фонд

Код Показник Затверджений 
план на рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний 
період 3 

урахуванням 
змін

Всього 
профінансован 
о за вказаний 

період

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% виконання 
на вказаний 

період

0150

Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

3570653 3813313 3813313 3493570 3493570 91.62

2111 Заробітна плата 2128280 2028280.00 2028280.00 2027627 2027627 99.97
2120 Нарахування на оплату праці 468222 446222.00 446222.00 440596 440596 98.74

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 65770

225639.00 225639.00 172015 172015
76.23

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 501295 740086.00 740086.00 656574 656574 88.72

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4199
4199.00 4199.00 854 854

20.33

2273 Оплата електроенергії 91219 91219.00 91219.00 42503 42503 46.59
2274 Оплата природного газу 307834 273834.00 273834.00 150185 150185 54.85
2800 Інші поточні видатки 3834 3834.00 3834.00 3217 3217 83.90
0110191 Проведення місцевих виборів 0 744265.00 744265.00 699119.64 699119.64 93.93 %
2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

0
744265.00 744265.00 699119.64 699119.64 93.93 %

1010 Надання дошкільної освіти 4696469 4601890 4601890 4423814 4423814 96.13
2111 Заробітна плата 2941701 2943651.00 2943651.00 2943193 2943193 99.98
2120 Нарахування на оплату праці 647174 653574.00 653574.00 653568 653568 100.00

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

170690
215235.00 215235.00 213737 213737

99.30

2230 Продукти харчування 340805 220805.00 220805.00 166553 166553 75.43
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 108000 152526.00 152526.00 149451 149451 97.98

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 62702
50702.00 50702.00 46516 46516

91.74

2273 Оплата електроенергії 133226 103226.00 103226.00 87802 87802 85.06
2274 Оплата природного газу 292171 262171.00 262171.00 162995 162995 62.17

1090
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

0
40000.00 40000.00 38493.63 38493.63

96.23

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

40000.00 40000.00 38493.63 38493.63
96.23

1161
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти

1502088 1583738 1583738 1583659 1583659 95.69

2111 Заробітна плата 1231220 1297820.00 1297820.00 1297754 1297754 99.99
2120 Нарахування на оплату праці 270868 285918.00 285918.00 285905 285905 100.00

3033
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

0 480000 480000 480000 480000 100.00

2610
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

0
480000 480000 480000 480000

100.00

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, шо 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

50750 0 0 0 0 0.00

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

50750
0 0

0 0 0.00

3210 Організація та проведення громадських 
робіт

5762 0 0 0 0 0.00

2111 Заробітна плата 4723 0 0 0 0 ____________0.00

2120 Нарахування на оплату праці 1039 ______________ 0 0 0 0 0.00



3242
Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення

50000 70300 70300 70300 70300 100.00

2730 Інші виплати населенню 50000 70300 70300 70300 70300 100.00

4060
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

1105331 1115331 1115331 1092040 1092040 97.91

2111 Заробітна плата 877015 877015.00 877015.00 874100 874100 99.67
2120 Нарахування на оплату праці 199177 199177.00 199177.00 199158 199158 99.99
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4550 4550.00 4550.00 1020 1020 22.42
2273 Оплата електроенергії 4078 4078.00 4078.00 2377 2377 58.29

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

20511
20511.00 20511.00 5505 5505

26.84

5011
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

94080 115291 115291 114850 114850 99.62

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

94080
115291.00 115291.00 114850.00 114850.00

99.62

6014 Забезпечення збору та вивезення сміття 
і відходів 140000 140000 140000 139250 139250 99.46

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

140000
140000 140000 139250 139250

99.46

6030
Організація благоустрою населених 
пунктів

1177407 940520 940520 913014 913014 97.08

2111 Заробітна плата 88874 90378.00 90378.00 90378 90378 100.00
2120 Нарахування на оплату праці 25787 25983.00 25983.00 25982 25982 100.00

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

30000
39120.00 39120.00 33460 33460

85.53

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 721268 573561.00 573561.00 571332 571332 99.61
2273 Оплата електроенергії 311478 211478.00 211478.00 191862 191862 90.72
7130 Здійснення заходів із землеустрою 200000 349000 349000 34728 34728 9.95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200000 349000.00 349000.00 34728 34728 9.95
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій
0 401389 401389 390816 390816

97.37

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 179659.00 179659.00 169086 169086
94 12

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 221730.00 221730.00 221730 221730 100.00

7442
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

36000 36000 36000 31668 31668 87.97

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36000 36000.00 36000.00 31668.00 31668.00 87.97

7461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

500000 142950 142950 142950 142950 100.00

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0
40000.00 40000.00 40000.00 40000.00

100.00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500000 102950.00 102950.00 102950.00 102950.00 100.00

9800

Субвенції з місцевого бюджету 
державного бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

0 50000 50000 50000 50000 100.00

2620
Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів

0
50000 00 50000.00

50000 50000 100.00

1 Усього 13128540 14623987 14623987 13698273 13698273 93.67

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Головний бухгалтер Олександра КАЛАШНИК



Додаток № 2.2.

До рішення .V сесія VIII 
скликання Безлюдівської 
селищної ради від 09 лютого 
2021 року

Звіт про виконання бюджету за 2020 рік по Безлюдівській селищній раді
спеціальний фонд (разом)

Код Показник Затверджений 
план на рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний період 
з урахуванням 

змін

Всього 
профінансован 
о за вказаний 

період

Касові видатки 
за вказаний 

період

% виконання на 
вказаний період

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної' ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1344431 1544369 1544369 1503054 1503054 97.32

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 0 10000 10000 0 0 0.00

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 1344431 1534369 1534369 1503054 1503054 97.96
1010 Надання дошкільної освіти 2166189 344448 344448 55200 317791 92.26
2230 Продукти харчування 284448 284448 284448 0 262591 92.32

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 40000 60000 60000 55200 55200 92.00

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 1841741 0 0 0 0 0.00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 250000 50000 50000 50000 50000 100.00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 50000 50000 50000 50000 50000 100.00

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 200000 0 0 0 0 0.00

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства_____________________________

0 200000 200000 199875 199875 99.94

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0 200000 200000 199875 199875 99.94
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 362215 1724839 1724839 1722679 1722679 99.94
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0 1724839 1724839 1722679 1722679 99.94
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 362215 0 0 0 0 0.00
7324 Будівництво установ та закладів культури 191572 0 0 0 0 0.00
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 191572 0 0 0 0 0.00

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного РОЗВИТКУ теоитооій

120000 2845799 2845799 2688157 2705798 66.69

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 17641 100.00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 0 115244 115244 115239 115239 100.00

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 120000 2730555 2730555 2572918 2572918 94.23

7650
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї

0 44230 44230 20940 20940 47.34

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 0 44230 44230 20940 20940 47.34

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки

132000 132000 132000 48108 48108 51.18

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 32000 32000 32000 32000 32000 100.00

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 100000 100000 100000 16108 16108 25.98

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 12000 22493 22493 9120 9120 43.44

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 12000 22493 22493 9120 9120 43.44

Усього 4578407 6908178 6908178 6297133 6577365 95.85

Безлюдівський селищний голова J Микола КУЗЬМІНОВ

Головний бухгалтер 'р ' , ■ , , ' ''Олександра КАЛАШНИК



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

«Про затвердження звіту7
про виконання Котлярівського
сільського бюджету за 2020 рік»

Відповідно до ст.80 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 
обговоривши інформацію про результати виконання доходної та видаткової 
частини сільського бюджету за 2020рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2020 рік:

- по доходах у сумі 14 868 606грн., в тому числі: загального фонду - 
14 368 045 грн., з них субвенція з районного бюджету на утримання 
культурологічного центру в сумі- 22 284грн, оздоровлення дітей в сумі- 
39 440грн, на компенсаційні виплати на проїзд громадським транспортом 
пільгових категорій громадян в сумі - 44 730.грн та спеціального фонду в 
сумі- 500 561грн;

- по касових видатках у сумі -12 923 908грн., у тому числі:
загального фонду - 3 659 215грн., спеціального фонду- 9 273 693 грн., з них 
бюджет розвитку - 9 273 693 грн.

/І • Jy

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



Додаток 
до рішення V сесія 

Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання 

від 09 лютого 202 І року
Аналіз фінансування установ на 31.12.2020

КОТ ІЯРІВСЬКЛ СІЛЬСЬКА РАДА

і іаном на ич

к.»> 11оказни к
Затверджений 

план на рік
План на рік $ 

урахуванням $мін
Касові видатки за 
вказаний період

% виконання на 
вкаіаний період

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

3108199 3108199 2109505 67,9

2111 Заробі і на плата 2018002 2018002 145142554 71.9

2 120 1 Іараххвання на оплату праці 443961 443961 З 193 13 71.9

22І(і 1 Іредмети. матеріали, обладнання та інвіентар 210970 210970 58752 27.8
2240 Оплата носим (крім комунальних) 373055 373055 254598 68.2
2273 Оплата електроенергії 8670 8670 6858 79.1

2274 Оплата природного газе 43541 13541 18559 42.6

2.800 Інші поточні видатки 10000 10000 0 0.0

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

120000 164736 164730 100,0

2.610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

120000 164736 164730 100.0

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

150000 189440 78880 41,6

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

151)000 189440 78880 41.6

3210 Організація та проведення громадських робіт 30500 30500 0 0,0
2 і 1 І Заробітна плата 25000 25000 0 0.0
2 1 2( і Нарахування на оплату праці 5500 5500 0 0.0

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 150000 150000 100600 67,1

2730 Інші виплати населенню 150000 150000 100600 67.1

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

567602 489802 78729 16,1

2111 Заробі тна плата 85014 24677 0 0.0
21 20 1 врахування на оплату праці 18704 5430 0 0.0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23626 19732 8134 41.2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 205668 205668 1855 0.9
2273 Оплата електроенергії 1 1 145 10850 6098 56.2
2274 Оплата природного газу 30445 30445 16028 52.6

2282

Окремі заходи по реалізації державних
(реї іональних) програм, не віднесені до заходів 
резни іку

193000 193000 46614 24.2

5011
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 130000 130000 72600 55,8

’'■'N2

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитих
130000 130000 72600 55.8

6011
Експлуатація та технічне обслуговування
ЖИТЛОВОГО фонду______________■ ■

389000 389000 96021 24,7 
____________



2240 Оплата послуг (крім комунальних) 389000 389000 9602 1 24.7

6013
Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

0 270000 124907 46,3

2240 Оплата пос.іуі (крім комунальних) 0 270000 124907 46.3

6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 195000 195000 113997 58,5

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 
ПОСЛУг

195000 195000 113997 58.5

6020

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, шо виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

0 80000 80000 100,0

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

0 80000 80000 100.0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 669950 669950 259960 38,8
2111 Заробітна плата 82653 82653 60481 73.2
2120 Нарахування на оплату праці 27536 27536 22546 81.9

2210 1 Іредмеги. матеріали, обладнання та інвентар 128097 128097 340 0.3
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 258548 258548 86034 33.3
2273 Оплата електроенеріїї 173116 1731 16 90559 52.3
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0 36000 0 0,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 36000 0 0.0

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

560000 560000 0 0,0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 560000 560000 0 0.0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 422482 422482 359286 85,0

2 620
1 Іогочні трансферти органам державного управління 
інших рівнів

422482 422482 359286 85.0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

0 20000 20000 100,0

■’.620
1 Іогочні трансферти органам державного управління 
інших рівнів

0 20000 20000 100.0

Усього 6492733 6905109 3659215 __________ 53,0
( Ill ЦІ \. ІНШІЙ ФОНД

6013

Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства 0 150000 95550 63,7

ЗІ 10

При дбання обладнання і предметів лові острокового 
користування 0 150000 95550 63.7

6030 Організація благоустрою населених пунктів 1655000 1655000 1645700 99,4

ЗІІо

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користу ванн я 1655000 1655000 1645700 99.4

7130 Здійснення заходів із землеустрою 0 50000 49506 99,0

22X1

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 0 50000 49506 99.0

7310

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господа рез ва 0 3310000 2737634 82,7

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 0 3310000 2737634 82.7

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 1350000 1350000 1127077 83,5

3 122 Капітальне будівниці но (придбання) інших об’єкт ів І35ОООО 135ОООО 1127077 83.5

7350

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0 101000 0 0,0

22X1

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 0 101000 0 0.0

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 2595500 3745500 3585426 95,7

3 1 32 Капі зальний ремонт інших об'єктів 2595500 3745500 3585426 95.7

7650

Проведення експертної грошової ОЦІНКИ 
земельної ділянки чи права на неї 0 33000 32800 99,4



2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм () ЗЗООО 32X00 99.4

ЯЗ-ІО

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 4400 4400 0 0,0

228?.

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 4400 4400 0 0.0
Усього 5604900 10398900 9273693 89,2

безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 
до рішення V сесія Ьс І.ІЮДІВСЬКОІ 

селищної ради VIII скликання 
від 09 лютого 2021 року

А палії виконання плану по доходах по Котлярівській сільській раді станом на 31.12.2021 ) _ _ гис гри.

Код 
бюджетної 

класифікації Найменування Річний план
Уточнений 
річний план

Фактично 
надійшло

відхилення до 
уточненого 

плану

до 
уточненого 

плану

11020200
Податок на прибуток підприс мст в та фінансових установ 
ко м у нал ыіої вл ас носи 0.0 0.0 2.370 2.4 0.00

1 ЗОЗОІ 0(1
Реніне» плата та користування надрами для видобування 
корисних копалин іагальнодсржавіюі о танення 0.0 0.0 0.1 19 0.1 0 00

і '030200
Рентна плата за користування надрами.тля видобування 
корисних копалин місцевого значення 0.0 0.0 -0.033 0.0 0 00

І4О2І9О0 1 Іальне 1 195.0 1 195.0 1 609.597 414.6 і 34 69

14031900 Пальне 5 385.0 5 385.0 5 625.645 240.6 104 47

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 132.5 132.5 174.336 418 131 57

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 2.7 2.7 0.250 т с 9 26

І8ОІ0300

1 Іодаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які € власниками об'єктів 
нежи нової нерухомості 57.7 57.7 41.485 -16.2 71 90

І80Ю4ОО

1 Іодаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової перуX0мості 1 202.3 1 202.3 2 209.183 1 006.9 183 75

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 509.2 2 509.2 1 995.998 -513.2 79.55

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 121.4 121.4 113.024 -8.4 93.10

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 94.9 94.9 302,553 207.7 318 81

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 416.9 416.9 657.411 240,5 157 69

18011100 Транспортний податок 5 юридичних осіб 75.0 75.0 25.000 -50,0 33 33

18050300 ( линий податок j юридичних осіб 177.8 177 8 322.270 144.5 181 25

18050400 ('линий податок і фізичних осіб 610.2 610.2 1 122.865 512.7 184.02

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників. 
\ яких частка сільської осподарського товаровиробник! ва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищу < 
75 відсотків 0.0 0.0 52.492 0 00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0.9 0.9 1.686 0.8 187 29

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 1.0 1.0 3.805 2.8 380 52

22090100

Державне мито, то сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування 0.1 0.1 0.427 0.3 427 20

22090400

Державне мито, нов язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
5 країни 0.5 0.5 0.408 -0.1 81 60

4І0539О0 Інші субвенції з місцевого бюджету 110.1 116.5 107.154 -9.4 91 97
5 сього (без врахування трансфертів) 11 983,1 11 983,1 14 260,891 2 277,8 1 19.01
> СЬОГО 12 093,2 12 099,6 14 368,045 2 268,4 1 18.75

( ІІЬ.ЦІА. ІЬІІИІІ ФОНД

І О(.) Ю100

1 кологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в ат мосферне 
повітря двоокису вуглецю) 3.8 3.8 1.342 у X

10Q Ю200
1 Іалходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 0 0 0.0 0.130 0.1 0 00

19010300

1 Іалходження від розміщення ВІДХОДІВ у спеціально 
відведених дія цього місцях чи на облктах. кр м розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини 0 6 0.6 0.602 0.0 100 38

ЗЗОІОІОО

Кошти віл продажу земельних ділянок 
несільськоі осподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0.0 33.0 492.685 459.7 1492.98

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 0.0

•

0.0 5.802 5.8 0.00■ ._ _ _ ...... . _ . — — - - -
Усього (без врахування трансфертів) 4.4 .37,4 500,561 463,2 1338.40
5 сього М 37,4 500,561 463,2 1338.40

Безлюдівський селищний голова /'// л Микола КУЗЬМІНОВ



Аналіз фінансування установ на 31.12.2020
КОТЛЯРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Станом на С

Код

__________ Загальний фонд________ _ _____________

Показник
Затверджений 

план на рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові видатки за 
вказаний період

% виконання на 
вказаний період

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

3108199 3108199 2109505 67,9

2111 Заробітна плата 2018002 2018002 145142554 71,9
2120 Нарахування на оплату праці 443961 443961 319313 71,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 210970 210970 58752 27,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 373055 373055 254598 68 2
2273 Оплата електроенергії 8670 8670 6858 79,1
2274 Оплата природного газу 43541 43541 18559 42,6
2800 Інші поточні видатки 10000 10000 0 0,0

3033
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

120000 164736 164730 100,0

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

120000 164736 164730 100.0

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

150000 189440 78880 41,6

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

150000 189440 78880 41 €

3210 Організація та проведення громадських робіт 30500 30500 0 0,(

2111 Заробітна плата 25000 25000 0 0,1
2120 Нарахування на оплату праці 5500 5500 0 0,

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

150000 150000 100600 67,

2730 Інші виплати населенню 150000 150000 100600 67,

4060
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

567602 489802 78729 16

2111 Заробітна плата 85014 24677 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 18704 5430 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23626 19732 8134 41
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 205668 205668 1855 С
2273 Оплата електроенергії 11145 10850 6098 5€
2274 Оплата природного газу 30445 30445 16028 5;

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

193000 193000 46614 2-

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту 130000 130000 72600 5

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

130000 130000 72600 5

6011 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 389000 389000 96021 2

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 389000 389000 96021
6013

Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства 0 270000 124907

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 270000 124907 4

6014
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

195000 195000 113997

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг_________________________________________

195000 195000 113997

225



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021

Про затвердження звіту
про виконання Лизогубівського 
сільського бюджету за 2020 рік»

Заслухавши інформацію про виконання сільського бюджету за 2020 рік, 
керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2020рік по 
загальному фонду по доходах у сумі 3324240грн., в т.ч. трансферти в сумі 
222964грн. і по видатках у сумі 3560804грн. згідно з додатком 1-2 до цього 
рішення.

2. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2020рік по 
спеціальному фонду по доходах у сумі 400505грн і по видатках у сумі 
40700грн.

Згідно з додатками 1-2 до цього рішення.

Безлюдівський селищний голова



Додаток № 1

до рішення V сесії Безлюдівської 
селищної ради VI11 скликання

Звіт пр виконання доходно/ частини бюджету Лизогубівської сільської ради за 2020рік

Поч.річн. план Уточ.річний план Факт +/- % ВИК’ОН.

10000000 Податкові надходження 2680200.00 3088200.00 3074665.68 -13534.32 99.56
13000000 Рентна плата та плата за використання ін 44700.00 44700,00 23436.95 -21263,05 52.43
13010000 Рентна плата за спеціальне використання 42700.00 42700,00 17586.95 -25113.05 41.19
13010200 Рентна плата за спеціальне використання 42700,00 42700,00 17586.95 -25113.05 41.19
13030000 Рентна плата за користування надрами 2000,00 2000.00 5850,00 3850,00 292.50
13030100 Рентна плата за користування надрами дг 2000,00 2000,00 5850.00 3850.00 292.50
1-4000000 Внутрішні податки на товари та послуги 70000.00 70000,00 61558.00 -8442,00 87,94
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктамт 70000.00 70000.00 61558.00 -8442.00 87,94
18000000 Місцеві податки 2565500.00 2973500.00 2989670.73 16170.73 100.54
18010000 Податок на майно 141 1800.00 1531800.00 1495298.73 -36501.27 97.62
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 22200.00 22200,00 35055,88 12855,88 157.91

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 6600,00 6600,00 81,00 -6519,00 1.23
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 3700.00 3700.00 4203,17 503.17 1 13.60
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 965700,00 965700.00 872204.93 -93495,07 90.32
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 28200.00 28200.00 42538.81 14338,81 150.85
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 80000.00 180000.00 235173.77 55173,77 130,65

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 205400.00 300400,00 278957.84 -21442,16 92.86
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0.00 25000,00 27083,33 2083,33 108.33
1 8050000 Єдиний податок 1 153700.00 1441700,00 1494372,00 52672.00 103.65
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 22200.00 22200,00 29610.30 7410,30 133,38

1 8050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1000000.00 1 198000.00 1227887.45 29887.45 102.49
1 8050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 13 1 500.00 221500.00 236874.25 15374,25 106.94
20000000 Неподаткові надходження 24200.00 24200.00 26610.79 2410.79 109,96
21000000 Доходи від власності та підприємницької 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00

21080000 Інші надходження 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0.00 0.00 680.00 680.00 0,00



22000000 Адміністративні збори та платежі, доході 18900.00 1 8900.00 20426.87 1 526.87 108,08
22010000 Плата за надання адміністративних послу 3000.00 3000.00 2312.05 -687.95 77,07
22012500 Плата за надання інших адміністративнії' 3000.00 3000.00 2312,05 -687.95 77,07
22080000 Надходження від орендної плати за корис 1 5000.00 1 5000,00 17383.82 2383,82 1 15,89
22080400 Надходження від орендної плати за корис 15000.00 15000.00 17383.82 2383.82 115,89
22090000 Державне мито 900.00 900.00 731.00 -169,00 81,22
22090100 Державне мито, шо сплачується за місце». 300.00 300.00 459.00 159.00 153.00
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та о 600.00 600.00 272.00 -328.00 45,33
24000000 Інші неподаткові надходження 5300.00 5300.00 5503,92 203,92 103,85
24060000 Інші надходження 5300,00 5300.00 5503,92 203,92 103.85
24060300 Інші надходження 5300,00 5300.00 5503.92 203,92 103.85
40000000 Офіційні трансферти 1 1 1726.00 241726.00 222963.76 -18762,24 92.24
41000000 Від органів державного управління 1 1 1726.00 24 1 726.00 222963.76 -18762.24 92.24
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим міс 1 1 1726,00 241726,00 222963,76 -18762,24 92,24
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 1 1726.00 24 1 726.00 222963,76 -18762,24 92,24
Всього без урахування трансферт 2704400,00 3112400,00 3101276,47 -11123,53 99,64
Всього 2816126,00 3354126,00 3324240,23 -29885,77 99,11

Безлюдівський селищний голова

ккд Доходи с.Лизогубівка
Поч.річн. план Уточ.пл. за період Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження 1000 1000 4 71.34 -528,66 47,13
19000000 Інші податки та збори 1000 1000 471.34 -528,66 47.13
190 і 0000 Екологічний податок 1000 1000 471.34 -528.66 47.13

19010100 Екологічний податок, який справляється 500 500 21.34 -478,66 4,27
19010300 Надходження від розміщення відходів у с 500 500 450 -50 90
20000000 Неподаткові надходження 0 0 4923.7 4923,7 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 0 4923.7 4923.7 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджсі 0 0 4923.7 4923.7 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 0 4923.7 4923,7 0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 30000 386610.94 356610.94 1288.7
ЗЗОООООО Кошти від продажу землі і нематеріальнг 0 30000 386610.94 356610.94 1288.7
33010000 Кошти від продажу землі 0 30000 386610.94 356610.94 1288.7

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок не 0 30000 386610.94 356610.94 1288.7
50000000 Цільові фонди 8500 8500 8500 0 100
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радо 8500 8500 8500 0 100
Всього без урахування трансферт 9500 39500 400505.98 361005,98 1013.94
Всього 9500 39500 400505.98 361005,98 1013.94

Разом загальний та спеціальний фонд 2825626.00 ^3393626.00 3724746.21 331 120,21 109.76
Микола Кхзьмінов



Додаток2
до рішення Безлюдівської селищної ради

с.Лизогубівка

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Лизогубівської сільської ради за 2020рік
Загальний фонд

Код Показник
Затверджений 

план на рік
Уточнений план 

на рік
Виконання

Відхилення від 
уточненого 

плану

% виконання на 
вказаний період 

(гр8/гр5*100)

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

2271383,00 2808116,00 2769695,15 38420,85 98,63

2111 Заробітна плата 1721157,00 2212154,00 2210210,56 1943,44 99,91
2120 Нарахування на оплату праці 378655,00 486391,00 486246,34 144,66 99,97
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 70972,00 16872,00 11181,20 5690,80 66,27
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40267,00 40267,00 29505,48 10761,52 73,27
2250 Видатки на відрядження 9700,00 7200,00 2242,30 4957,70 31,14
2273 Оплата електроенергії 9420,00 9420,00 7936,73 1483,27 84,25
2274 Оплата природного газу 34212,00 34212,00 21172,37 13039,63 61,89

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800 Інші поточні видатки 1600,00 1600,00 1200,17 399,83 75,01

3033
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям

100000,00 200000,00 200000,00 0,00 100,00

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

100000,00 200000,00 200000,00 0,00 100,00

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 15518,00 14920,19 597,81 96,15
2111 Заробітна плата 0,00 12720,00 12229,67 490,33 96,15
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 2798,00 2690,52 107,48 96,16

4060
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

111726,00 111726,00 92963,76 18762,24 83,21



2111 Заробітна плата 63476,00 65084,00 65010,09 73,91 99,89
2120 Нарахування на оплату праці 13965,00 14327,00 14302,22 24,78 99,83
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6249,00 6249,00 0,00 6249,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 262,00 262,00 0,00 262,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1774,00 1774,00 1237,95 536,05 69,78

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

26000,00 24030,00 12413,50 11616,50 51,66

6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 16400,00 16400,00 15960,00 440,00 97,32
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 16400,00 16400,00 15960,00 440,00 97,32
6030 Організація благоустрою населених пунктів 217293,00 142091,00 130496,55 11594,45 91,84
2111 Заробітна плата 56676,00 57784,00 57784,00 0,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 12469,00 12713,00 12712,48 0,52 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35494,00 5494,00 4258,00 1236,00 77,50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46554,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66100,00 66100,00 55742,07 10357,93 84,33

7370
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

30000,00 67400,00 57168,72 10231,28 84,82

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 4900,00 4873,50 26,50 99,46
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30000,00 62500,00 52295,22 10204,78 83,67

7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

54324,00 50000,00 49600,00 400,00 99,20

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 54324,00 50000,00 49600,00 400,00 99,20
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 230000,00 230000,00 0,00 100,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів

0,00 230000,00 230000,00 0,00 100,00

Усього 2816126,00 3641251,00 3560804,37 80446,63 97,79
Спеціальний фонд

Код Показник

Затверджений

план на рік

Уточнений план

на рік

Виконання Відхилення від

уточненого плану

% виконання на 
вказаний період 

(гр8/гр5*100)

7370
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 0 30000 30000 0 100

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 0 30000 30000 0 100

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 8500 16700 10700 6000 64,07
2730 Інші виплати населенню 8500 6000 0 6000 0



3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 0 10700 10700 0 100
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1000 1000 0 1000 0

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 1000 1000 0 1000 0
Усього 9500 47700 40700 7000 85,32

Разом загальний та спеціальний фонд 2825626,00 3688951,00 3601504,37 87446,63 97,63

Безлюдівський селищний голова М.М.Кузьмінов



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VH! скликання

Р1Ш ЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження звіїу 
про виконання Хорошівського 
селищного бюджету за 2020 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до Бюджетного кодексу України та заслухавши звіт про виконання 
селищного бюджету за 2020 рік, сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Хорошівської 
селищної ради за 2020 рік

- по доходах загального фонду в сумі
- по видатках загального фонду в сфмі

- по доходах спеціального фонду е сумі
- по видатках спеціального фонду в сумі

9 007 927 грн.
9 233 134 грн.

208 131 грн.
251 740 грн.

2. Додатки № 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Микола КУЗЬМІНОВ
ті • *_» »_» Л Ъ З

ЬеЗЛЮДІВСЬКИИ селиіцнии голова,



Про затвердження звіту про виконання
бюджету Хорошівської селищної ради за 2020 рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно 
до Бюджетного кодексу України та заслухавши звіт про виконання селищного бюджету за 
2020 рік, сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА.

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Хорошівської селищної ради 
за 2020 рік

- по доходах загального фонду в сумі
- по видатках загального фонду в сумі

9 007 927 грн.
9 233 134 грн.

по доходах спеціального фонду в сумі 
по видатках спеціального фонду в сумі

208 131 грн.
251 740 грн.

2. Додатки № 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 1
До рішення V сесії VIU скликання 

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року

грн.
Звіт про виконання доходної частини бюджету Хорошівської селищної ради за 2020 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Спеціальний фонд

Затв. річний 
план

Уточнений 
річний план

Факт
% виконання 
до уточ.плану

Відхилення (+.
ІДО 

уточ.плану

Затв. річний 
план

Уточ. річний 
план

Факт
% виконання до 

уточ. плану

Відхилення (+.
ІДО 

уточ.плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10000000 Податкові надходження 6014300 6014300 6584346 109,48 570046 3500 3500 7353 210,09 3853
13000000 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
109200 109200 774696 709,43 665496

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів

108300 108300 773417 714,14 665117

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

108300 108300 773417 714,14 665117

13030000 Рентна плата за користування надрами 900 900 1279 142,11 379
13030100 Рентна плата за користування надрами для видубування 

корисних копалин загальнодержавного значення
900 900 1279 142,11 379

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 189500 189500 199942 105,51 10442
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
189500 189500 199942 105,51 10442

18000000 Місцеві податки 5715600 5715600 5609708 98,15 -105892

18010000 Податок на майно 2867800 2867800 2475178 86,31 -392622

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості

12900 12900 32678 253,32 19778

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками обєктів нежитлової нерухомості

19500 19500 5918 30,35 -13582

18010400 Податок на нерухоме майно, відміне від земельної 
ділки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками обєктів нежитлової нерухомості

92100 92100 89468 97,14 -2632



18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2525100 2525100 2109725 83,55 -415375

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 25700 25700 24965 97,14 -735

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 118700 118700 135626 114,26 16926

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 73800 73800 76798 104,06 2998

18050000 Єдиний податок 2847800 2847800 3134530 110,07 286730

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 16600 16600 15461 93,14 -1139

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2831200 2831200 3119069 110,17 287869

19000000 Інші податки та збори 3500 3500 7353 210,09 3853
19010000 Екологічний податок 3500 3500 7353 210,09 3853
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення

500 500 773 154,60 273

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосереньо у водні обєкти

2500 2500 5330 213,20 2830

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

500 500 1250 250,00 750

20000000 Неподаткові надходження 38700 38700 72533 187,42 33833 198600 127075 131481 103,47 4406
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 0 17983 0,00 17983
21080000 Інші надходження 0 0 17983 0,00 17983
21080500 Інші надходження 0 0 300 0,00 300
21081100 Адміністративні штрафи та штрвфні санкції 0 0 683 0,00 683
21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів

0 0 17000 0,00 17000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

38700 38700 48033 124,12 9333

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 5500 5500 3702 67,31 -1798
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5500 5500 3702 67,31 -1798
22080000 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

29500 29500 40162 136,14 10662

22080400 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

29500 29500 40162 136,14 10662

22090000 Державне мито 3700 3700 4169 112,68 469
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, утому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

2700 2700 3489 129,22 789



22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України

1000 1000 680 68,00 -320

24000000 Інші неподаткові надходження 0 0 6517 0 6517 0 0 3706 0,00 3706

24060000 Інші надходження 0 0 6517 0 6517 0 0 3706 0,00 3706

24060300 Інші надходження 0 0 6517 0,00 6517

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення 
законодавства про охрону навколишнього природного 
серидовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0 3706 0,00 3706

25000000 Власні надходження бюджетних установ 198600 127075 127775 100,55 700

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

198600 93303 94003 100,75 700

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю

198600 93303 94003 100,75 700

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ

0 33772 33772 100,00 0

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 33772 33772 100,00 0

50000000 Цільові фонди 30000 64000 69297 108,28 5297

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади

30000 64000 69297 108,28 5297

40000000 Офіційні трансферти 2151048 2351048 2351048 100,00 0
41000000 Від органів державного управління 2151048 2351048 2351048 100,00 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
2151048 2351048 2351048 100,00 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2151048 2351048 2351048 100,00 0
ВСЬОГО без урахування трансфертів 6053000 6053000 6656879 109,98 603879 232100 194575 208131 106,97 13556
ВСЬОГО ДОХОДІВ 8204048 8404048 9007927 107,19 603879 232100 194575 208131 106,97 13556

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №2
До рішення У* сесії У|П скликання

Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 р.

за головними розпорядниками коштів грн.

Виконання видаткової частини по Хорошівській селищній ради за 2020 рік

код Видатки бюджету за функціональною структурою

загальний фонд спеціальний фонд

Затверджено на рік
Затверджено на рік з 

урахуванням змін
Виконано за 2020 

рік

% виконання 

до плану на 

вказаний 
період 3

урахуванням 
змін

Відхилення (+,-) 
до плану на 

вказаний період з 
урахуванням змін

Затверджено на 
рік

Затверджено на рік з 
урахуванням змін 

(кошторис)

Виконано за 2020 
рок

% виконання 
до плану на 

рік 3 
урахуванням 

змін

Відхилення (+,-)до 
плану на вказаний 

період 3 
урахуванням змін

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Хорошівська селищна рада 8 204 048 9 864 650 9 233 134 93,60 -631 516 232 100 438 107 251 740 57,46 -186 367
0110150 Органи місцевого самоврядування 2 092 389,00 2 761 000,00 2 619 701 94,88 -141 299

0111010 Дошкільні заклади освіти 3 605 444 3 538 281 3 377 265 95,45 -161 016 198 600 124 153 118 420 95,4 -5 733

0113033
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

200 000 400 000 400 000 100,00 0

0113140

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на щздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

30 210 0 0 0

0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забеспечення 5 000 10 000 10 000 100,00 0

0114060
Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу 1 419 115 1 340 515 1 061 834 79,21 -278 681 0 3 631 3 631 100,00 0

0116013
Забеспечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства 0 85 000 84 810 99,78 -190

0116014
Забеспечення збору та вивезення сміття і 
відходів 0 55 000 54 983 99,97 -17

0116030 Благоустрій міст, сіл, селищ 213 700 812713 791 803 97,43 -20 910

0117350
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0 130 000 70 030 0 -59 970

0117370
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 0 114951 103 329 89,9 -11 622 94 000 0 0 -94 000

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфрвструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

638 190 747 190 729 409 97,62 -17 781

01 18340
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 3 500 10415 8315 79,84 -2 100



код Видатки бюджету за функціональною структурою

загальний фонд спеціальний фонд

Затверджено нарік
Затверджено на рік з 

урахуванням змін
Виконано за 2020 

рік

% виконання 

до плану на 
вказаний 

період 3 

урахуванням 
змін

Відхилення (+,-) 
до плану на 

вказаний період з 
урахуванням змін

Затверджено на 
рік

Затверджено на рік з 
урахуванням змін 

(кошторис)

Виконано за 2020 
рок

% виконання 
до плану на 

рік 3 
урахуванням 

змін

Відхилення (+,-) до 
плану на вказаний 

період 3 
урахуванням змін

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фонді в,утворених Верховною 
Радою Автономної республіки Крим,

30 000 75 908 51 344 67,64 -24 564

Всього видатків 8 204 048 9 864 650 9 233 134 93,60 -631 516 232 100 438 107 251 740 57,46 -186 367

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання

Р ІЩЕ И II Я

від 09 лютого 2021 року V

’’Про затвердження звіту 
про виконання бюджету 
Васищівської селищної 
ради за 2020 рік”

Відповідно до ст. 80 Бюджетного Кодексу України, на підставі ст. 26 п.
23 Закону України "Про місцеве .самоврядування в Україні", Васищівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Васищівської селищної ради 
за 2020 рік згідно з додатками 1-2 до цього рішення, а саме:
За доходами в загальній сумі 24 453,154 тис. грн., у тому числі:
- доходи загального фонду в сумі 23 210,253 тис. грн.,
- доходи спеціального фонду в сумі 1 242,901 тис. грн.

За видатками в загальній сумі 22937,635 тис. грн., у тому числі:
- видатки загального фонду в сумі 17 550,571 тис. грн.,
- видатки спеціального фонду в сумі' 5387,064 тис. грн.

Додатки до цього рішення є невід'ємною його частиною.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

Виконання доходів по загальному та спеціальному фонду Васищівській селищній ради 
за 2020 рік

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ккд Доходи селище Васишеве 1 рп..

Поч.річн.
план

Уточи.річн. 
план

Уточ.пл. за 
період

Фак’і +/- %
ВИ КОII.

13010200 Рентна плата за 
спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім 
рентної плати за 
спеціальне використання 
лісових ресурсів в 
частині деревини, 
заготовленої в порядку 
рубок головного 
користування)

0.0(1 0.00 о.оо 6 1 52.1.3.3 61521.33 0.60

13030100 Рентна плата за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин 
за гал ь н одерж а в н о г о 
значення

0.00 0.00 0.00 3258.91 3258.91 0.00

13030800 Рентна плата за 
користування надрами 
для видобування 
природного газу

300000.00 300000.00 300000.00 1 55050.75 -1 14949.25 3 1.68

ІЗОЗОООО Рентна плата за
к о р и сту в а н н я надра м и 
для видобування 
газового конденсату

2.5000.00 25000.00 25000.00 10368.96 -14631.04 41.48

14021000 Пальне 1 70000.00 170000.00 170000.00 293952.93 123952.93 172.91

14031900 Пальне 700000.00 700000.00 700000.00 103031 1.26 330.311.26 147.19

14040000 Акцизний податок з 
реалізації суб'єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

180000.00 180000.00 180000.00 267393.13 87393.13 148.55

18010100 1 Іодаток на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки.
с п л а ч с 11 и й кір и д и чий м и 
особами, які є 
власниками об’єктів 
житлової нерухомості

7100.00 7100 00 7100.00 7052.67 -47.33 99.33

18010200 1 Іодаток на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки.
с и л а ч є н и й ф із и ч н и м и 
особами які є 
власниками об’єктів 
жи глової нерухомості

38000.00 38000.00 38000.01і 42413.87 4413.87 11

18010300 1 Іодаток на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фі пічними 
особами, які є 
власниками об'єкгів 
нежи глової нерухомос ті

182500.00 182.500.00 182500.00 274166.95 91666.95 150.23

18010400 1 Іодаток на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які ( 
власниками об єктів 
нежитнової нерухомості

4800000.00

1

4800000.00

L_.... . .. ........... -

4800000.00 4476905.59 -32.3094.41 93.27



18010500 Земельний податок з 
юридичних осіб

3040000.00 3040000.00 3040000.00 3363562.36 323562.36 1 10.64

18010600 Орендна плата з : 
юридичних осіб

1 890000.00 1890000.00 1 890000.00 2297442.30 407442.30 121.56

18010700 Земельний податок з 
фізичних осіб

87000.00 87000.00 87000.00 154772.39 67772.39 177.90

18010900 Орендна плата з 
фізичних, осіб

81000.00 81000.00 81000.00 170201.68 89201.68 210.13

18011000 Транспортний податок з 
фізичних осіб

0.00 0.00 0.00 74847.63 74847.63 0.00

18011100 Транспортний податок з 
юридичних осіб

0.00 0.00 0.00 10416.67 10416.67 0.00

18050300 Єдиний податок з 
юридичних осіб

1000000.00 1000000.00 1000000.00 1325112.65 3251 12.65 132.51

18050400 Єдиний податок з 
фізичних осіб

3900000.00 3900000.00 3900000.00 4021533.08 121533.08 103.12.

18050500 Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у 
яких частка
с і л ьс ь ко і ос подарс ь ко го 
товаровиробництваза 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює 
або перевищує
75 відсотків

85000.00 85000.00 85000.00 188021.97 103021.97 221.20

21080500 Інші надходження 0.0(1 0,00 0,00 63750.00 63750.00 0.00

21081100 Адм і н і страти в н і ш графи 
га інші санкції

0.00 0.00 0.00 1 122.00 1 122.00 0.00

21081500 Адм і н і страти в н і її гграфи 
та ш трафи і санкції за 
порушення 
законодавства у сфері 
виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів

0.00 0.00 0.00 13600.00 13600.00 0.00

21081700 1 Ілага за встановлення 
зе м е л ь 11 о юсе р в і туту

900.00 900.00 900.00 1743.42. 843.42 193.71

22012500 Плата за надання інших 
адм і н і с тра ти в н и х послуг

4200.00 4200.00 4200.00 409.70 -3790.30 9.75

22080400 Надходження від 
орендної плати за 
користування цілісним 
майновим комплексом та 
іншим майном, що 
перебуває в комунальній 
власності

13000,00 13000.00 13000,00 12664.70 -335.30 97.42

22090100 Державне мито, що 
сплачується за місцем 
розгляду та оформлення 
документів, утому числі 
за оформлення 
документів на спадщину 
і дарування

1000.00 1000.00 1000.00 2741.30 1741.30 274.13

22090400 Державне мит», 
пов язане з видачею та 
оформленням 
закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів 
громадян України

4600.00 4600.00 4600.00 1751.00 -2849.00 38.07

24060300 Інші надходження 0,00 0.00 0.00 24472.54 24472.54 0.00

41053900 Інші субвенції 3 
місцевого бюджету

3920188.00 4859688 00 4859688.00 4859688.00 0.00 100.00

Усього (без врахування 
трансфертів)

16509300.00 16509300,00 16509300,00 18350564.74 1841264,74 1 11,15

Усього 20429488.00 21368988,00 21368988.00 23210252.74 1841264,74 108,62

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ККД Доходи селище Васіпневе
грн.

і . Поч.річн, Уточи.річн. У гоч.пл >а Факі 4-/- %

план план період

_______________

В ИКОН



19011)100 F. кологічийй податок, 
який справляється за 
викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними 
джерелами забруднення 
(за винятком викидів в 
атмосферне повітря 
двоокису вуглецю)

13000,00 ’ ~ 13000.00 13000.00 8471.43 -4528.57 65.16

19010300 Надходження від 
розміщення відходів у 
спеціально відведених 
для цього місцях чи на 
об'єктах, крім 
розміщення окремих 
видів відходів як 
втор и н н ої с про в и н и

0.00 0.00 0.00 55.45 55.45 0.00

21110000 Надходження коштів від 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського і 
л і со гос подарсь ко го 
виробництва

0.00 0.00 0.00 12062.74 12062.74 0.00

24170000 Надходження кош ті в 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури 
населеного пункту-

0.00 0.00 0.00 1 1716 90 11716.90 0.00

25010100 11 лата за послуги, що 
н здаються бюджети и м и 
установами згідно з їх 
основною діяльністю

490000.00 209808.85 209808.85 210404.32 595.47 100.28

33010100 Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарськог 
о призначення, що 
перебувають у державній 
або комунальній 
власності, та земельних 
ділянок, які з находя гься 
на території Автономної 
Республіки Крим

0.00 200000.00 200000.00 200190.00 190.00 100.10

41053400 Субвенція з місцевого 
бюджету на виконання 
інвестиційних проектів

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41053900 Інші субвенції3 
місцевого бюджету

0.00 800000.00 800000.00 800000.00 0.00 100.00

Усього(без врахування 
і рансфсріів)

50.3000.00 422808,85 422808,85 442900,84 20091.99 104,75

Усього 503000.00 1222808,85 1222808,85 1242900,84 20091.99 101.64

Разом доходи загальний + спеціальний складають: 24 453153.58 грн.



Додаток 2

Виконання видатків по загальному та спеціальному фондах 
Васищівській селищній ради 

за 2020 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Найменування

Загальний фонд % 
виконанії 

я до 
плану з 
початку 

року

Річний план 3 початку 
року

3 початку 
року

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

5996960,00 5996960,00 5635368,62 93,97 %

1010 Надання дошкільної освіти 5406725.00 5406725.00 4763499.75 88.10%

1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

84800,00 84800.00 54425,20 64.18%

3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

800000.00 800000.00 800000.00 100.00%

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

3000.00 3000,00 0.00 0,00 %

3210 Організація та проведення громадських робіт 3690.00 3690.00 0.00 0.00 %

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

81200,00 81200,00 74095.10 91.25%

4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів

597075.00 597075.00 480759.56 80.52 “-о

6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 190000,00 190000.00 178780.00 94,09 %
6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 50000,00 50000,00 28055,93 56.11 %
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1043830.00 1043830,00 906138.58 86.81 %

7130 Здійснення заходів із землеустрою 65000,00 65000,00 63453.84 97.62 %

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

1067620,00 1067620.00 1020901.12 95.62 °;,

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1029000,00 1029000,00 963249.20 93.61 %

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1349535.00 1349535.00 1281844.58 94.98 %

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1300000,00 1300000.00 1300000,00 100,00%
ВСЬОГО по загальному фонду: 19068435,00 19068435,00 17550571,48 92,04 %

Код Найменування

Спеціальний фонд

Річний план 3 початку 
року

3 початку 
року

% 
виконання 
до плану з 
початку 
року

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної 
у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

20000,00 20000.00 19230.00 96.15 %

1010 Надання дошкільної освіти 258581,68 258581.68 208501,09 80,63 %

6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0.00 0.00 %
7130 Здійснення заходів із землеустрою 1500,00 1500,00 1500,00 100.00%
7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 1350297,00 1350297,00 1322928.76 97.97 %

7324 Будівництво установ та закладів культури 3613320,00 3613320.00 2079809,59 57,56%

7350 Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

5000,00 5000.00 4965.06 99.30 %

7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших 
бюджетів

0.00 0.00 0.00 0.00 %

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

254586.00 254586,00 253814.32 99.70 %



7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї

3000,00 3000,00 0.00 0.00 %

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1200000,00 1200000.00 1200000.00 100,00%
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 13000.00 13000.00 0,00 0,00 %
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 300000,00 300000.00 285064.95 95.02 %

ВСЬОГО по спеціальному фонду: 7030534,68 7030534,68 ' 5387063,77 76,62 %

Разом видатки загальний + спеціальний складають: 22937635,25 грн.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

«09» лютого 2021 року

Про створення Служби у справах дітей 
зі статусом юридичної особи
Безлюдівської селищної ради, 
затвердження штату, структури, Положення про Службу у справах дітей 
та вжиття заходів щодо її державної реєстрації

Відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Сімейного 
кодексу України, Законів України «Про звернення громадян», «Про охорону 
дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування», «Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Правил опіки 
та піклування, затверджених спільним Наказом Державного комітету України у 
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 
26.05.1999 року №34/166/131/88, Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у 
справах дітей», Наказу Мінсоцполітики від 21.06.2017 року № 1030 «Про деякі 
питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо виконання послуг 
із соціальної підтримки населення», враховуючи висновок постійної комісії,

селищ»:. рада ВИРІШИЛА:

1. Створити юридичну особу - СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за адресою: 62489, Харківська 
область, Харківський район, селище Безлюдівка, вулиця Зміївська, 48.



2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Безлюдівської селищної 
ради (додається).

3. Затвердити структуру та штатну чисельність Служби у справах дітей 
загальною кількістю 6 штатних одиниць.
3.1 Ввести в дію штатний розпис станом на 10.02.2021 рік (штатний розпис 

додається)
4. Призначити з 10.02.2021 року Шорох Валерію Дмитрівну тимчасово 

виконуючою обов’язки начальника Служби у справах дітей на час 
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Служби у 
справах дітей. . . .....

5. Заступнику Безлюдівського селищного голови з соціальних питань провести 
державну реєстрацію юридичної особи Служби у справах дітей 
Безлюдівської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь 1.М.).

БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА/ ' Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради 
від 09.02.2021 року 

Голова дівської селищної ради

М.М. Кузьмінов
С е

ПОЛОЖЕН 
про Службу у справах дітей"” 

Безлюдівської селищної ради

1. Служба у справах дітей Безлюдівської селищної ради (далі - Служба) є 
структурним підрозділом Безлюдівської селищної ради (далі - селищна 
рада), утворюється рішенням сесії селищної ради, забезпечує виконання 
покладених на службу завдань на її території. Служба підзвітна і 
підконтрольна селищній раді, підпорядкована селищному голові, 
секретарю селищної ради, виконавчому комітету.

2. Засновником Служби є юридична особа, селищна рада - код ЄДРПОУ 
04396555, юридична адреса 62489, Харківська область, Харківський 
район, селище Безлюдівка, вулиця Змїївська, 48.
Юридичною адресою Служби є: 62489, Харківська область, Харківський 
район, селище Безлюдівка, вулиця Зміївська, 48.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
міністерства соціальної політики України, розпорядженнями селищного 
голови, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, цим 
Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основними завданнями Служби є:
1) Реалізація на території сільської ради державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими 
структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, громадськими 
організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів 
дітей;

3) Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань 
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності;



4) Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

5) Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 
закладах для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту 
для дітей усіх форм власності;

6) Ведення державної статистики щодо дітей;
7) Ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу;

8) Надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм 
власності, громадським організаціям, громадянам практичної та 
методичної допомоги, консультацій з питань захисту дітей, 
запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 
організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень;

11) Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній 
території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння 
фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень;

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) Організовує розроблення і здійснення на території селищної ради 

заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) Надає підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, 
громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень 
практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань 
щодо соціального захисту дітей і запобіганню вчиненню дітьми 
правопорушень;

3) Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей;



4) Подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у 
частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів дітей;

5) Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і 
запобіганню вчиненню дітьми правопорушень;

6) Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, 
піклувальників, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) Разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради 
організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та 
інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми 
правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід 
питань соціального захисту дітей, їх прав, інтересів;

8) Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами 
селищної ради, уповноваженими підрозділами Національної поліції 
заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що 
зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання 
вчинення дітьми правопорушень;

9) Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що 
належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

10) Організовує виконання Конституції України і Законів України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади та 
здійснює контроль за їх реалізацією;

11) Забезпечую у межах своїх повноважень захист прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб;

12) Надає адміністративні послуги;
13) Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та 

організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених 
повноважень;

14) Аналізує стан та тенденції з питань соціального захисту дітей у 
межах селищної ради та вживає заходів для усунення недоліків;

15) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- 
економічного розвитку;

16) Розробляє і подіє на розгляд селищної ради пропозиції стосовно 
бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів 
щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на 
подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, розвиток 
сімейних форм виховання, а також утримання підпорядкованих їй 
закладів соціальною захисту для дітей;

17) Бере участь у підготовці заходів щодо територіального розвитку;



18) Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених 
законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань 
реалізації повноважень;

19) Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на 
сесії селищної ради у межах визначених повноважень;

20) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

21) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання протидії корупції;
22) Готує (бере участь у підготовціО проектів угод, договорів, 

протоколів зустрічей та робочих груп у межах своїх повноважень;
23) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян;
24) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів відповідних місцевих рад;
25) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої 

вона є;
26) Здійснює повноваження, делеговані селищною радою;
27) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів;
28) Забезпечує у межах, своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
29) Забезпечує захист персональних даних;
ЗО) Здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань 

згідно чинного законодавства;
31) Виконує функції щодо проведення процедури усиновлення, 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного 
типу, прийомних сімей;

32) Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних 
інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та 
дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

33) Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 
батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками 
дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій 
формі, її батьків інших законних представників про права дитини, 
заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

34) Забезпечує проведення з батьками, іншими законними 
представниками дитини профілактичної роботи із запобігання 
домашньому насильству, стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі 
із залученням представників уповноважених підрозділів органів 
Національної поліції;

35) Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування пигання про притягнення до відповідальності згідно із 



законом посадових осіб у пазі невиконання або неналежного 
виконання ними обов’язків у разі виникнення фактів домашнього 
насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього 
насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій 
формі.

36) Координує роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури.

6. Служба має право:
1) Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 

обов’язкові для виконання підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності,.посадовими особами, громадянами;

2) Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на 
виконання прийнятих нею рішень;

3) Отримувати в установленому порядку від відповідних органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші 
матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих 
органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань;

4) Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 
правопорушень;

6) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, 
навчальних закладів усіх форм власності, дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали 
сім’ю та навчальні заклади.

7) Перевіряти умови роботи працівників молодше 18 років на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх 
відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності;

9) Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 
посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які привели до 
порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення 
правопорушень, і вживати заходів для усунення таких причин;

10) Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 
соціального захисту для дітей;



1 1) Розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські 
програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту 
прав, свобод і законних інтересів дітей;

12) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 
науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 
об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13) Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 
питань, що належать до її компетенції;

14) Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і 
роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

15) Залучати для виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної 
ради, підприємств, установ та організацій( за погодженням з їх 
керівниками), представників громадських об’єднань за угодою;

16) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи сільської ради у сфері захисту прав дитини;

17) Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
18) Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для 
дітей усіх форма власності, стан виховної роботи з дітьми у 
навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі 
необхідності - за умови роботи працівників молодше 18 років на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

7. Служба в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної 
ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою 
створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності 
щодо строків , періодичності одержання і передачі інформації, необхідної 
для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення 
запланованих заходів;

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади селищним головою згідно із Законодавством України про службу 
в органах місцевого самоврядування. На час відсутності (відпустки) 
начальника служби та інших працівників служби для виконання їх 
повноважень розпорядженням Еезлюдівського селищного голови можуть 
прийматися на службу особо за строковим трудовим договором 
(контрактом), або може покладатися виконання їх обов’язків на іншого 
працівника селищної ради.

9. Начальник Служби:



1) Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за 
роботу підпорядкованих Службі закладів;

2) Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Служби, 
керівників закладів, які належать до сфери управління Служби;

3) Вносить пропозиції сільському голові щодо структури та штатного 
розпису Служби;

4) Затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє 
обов'язки між ними;

5) Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи сільської ради;

6) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи Служби;

7) Звітує перед виконавчим комітетом сільської ради про виконання 
покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

8) Може брати участь у засіданнях виконкому та сесії;
9) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням;
10) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Служби;
11) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Служби;
12) Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
13) Здійснює інші повноваження, визначені законом;

10 .Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та Законам 
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 
скасовані селищним головою.

11 .Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає 
сесія сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

12 .Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого 
бюджету селищної ради без відкриття рахунків у банках, фінансове 
обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та 
звітності селищної ради;

13 .Служба є неприбутковою установою та користується податковою та 
іншими пільгами згідно із Законодавством України.

14 .Служба має свій бланк, круглу печатку, штампи встановленого зразка та 
веде діловодство згідно чинного законодавства.

СЕКРЕТАР
БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням VceciiVlII скликання 

Безлюдівської селищної ради 
від 09.02.2021 року

Структура служби у справах дітей

п/п Назва структурного підрозділу та посад
Кількість штатних 
одиниць

Служба у справах дітей
1 Начальник 1
Т Головний спеціаліст 3
3 Спеціаліст 1 категорії 1
4 Інспектор 1

всього 6

Секретар ради ^на ^тасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

«09» лютого 2021 року

Про затвердження Положення про відділ 
соціального захисту населення Безлюдівської 
селищної ради

Відповідно до рішення 1 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 10 грудня 202о року «Про затвердження структури апарату управління 
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів», керуючись ст. 26 
та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ соціального захисту населення 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та
культури (Гусь І.М.)

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії Безлюдівської
селищної ради VIII скликання

'ті

ого 2021 року 
селищний голова

ві

М.М. Кузьмінов

ПОЛОЖеЩ^аГ
про відділ соціального захисту населення

Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення.

1.1. Відділ соціального захисту населення Безлюдівської селищної 
ради (надалі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради, без статусу юридичної особи, утворюється 
селищною радою.

Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам селищного голови 
та секретарю виконавчого комітету.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, нормативно-правовими актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, 
інших органів виконавчої влади, рішеннями Безлюдівської селищної ради, 
розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

Повна назва: відділ соціального захисту населення виконавчого 
комітету Безлюдівської селищної ради.

Структура і чисельність працівників відділу затверджується рішенням 
селищної ради.

1.3. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату селищної ради, 
виконавчими органами селищної ради, старостами сіл, а також 
підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, 
розташованими на території селищної ради.

1.4. Відділ проводить свою діяльність на основі річних, квартальних та 
місячних планів, які затверджуються секретарем виконавчого комітету 
селищної ради.



1.5. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються селищним головою або виконавчим 
комітетом селищної ради.

II. Основні завдання, функції відділу

2.1 . Забезпечення в межах своїх повноважень виконання державних 
програм, спрямованих на соціальний захист населення.

2.2 . Розроблення та організація виконання місцевих програм та заходів 
щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та 
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне 
сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем 
проживання, перебування.

2.3 . Прийом громадян з питань надання адміністративних послуг 
соціального характеру.

2.4 . Надання консультацій та роз’яснень громадянам з питань 
застосування законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою 
населення.

2.5 . Забезпечення прав та соціальних гарантій мешканцям громади з 
питань надання послуг із соціальної підтримки населення.

2.6 . Визначення потреб громади в соціальних послугах та організація їх 
надання.

2.7 . Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів 
до об’єкт соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів 
до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального 
захисту населення.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.8 Забезпечує прийом громадян з питань соціального захисту 
населення громади.

2.9 Надає адміністративні послуги соціального характеру, прийом 
відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги та 
передання їх органу, який призначає допомогу.

2.10 Визначає потребу населення у соціальних послугах.
2.11 Інформує населення про перелік соціальних послуг, їхній зміст і 

порядок їх надання.
2.12 Проводить заходи для виявлення вразливих груп населення та 

осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.13 Розробляє та організує виконання-місцевих програм, розроблених 

за результатами визначення потреб населення громади у соціальних 
послугах.

2.14 Підвищує професійну компетентність/кваліфікацію працівників, 
які надають соціальні послуги.



2.15 Веде Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг на 
місцевому рівні.

2.16 Проводить моніторинг надання соціальних послуг відповідно до 
закону, оцінювання їхньої якості відповідно до стандартів надання 
соціальних послуг.

2.17 Здійснює контроль за додержанням вимог Закону України „Про 
соціальні послуги".

2.18 Проводить заходи з профілактики бездомності, соціального 
патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження або 
позбавлення волі на певний строк.

2.19 Проводить ' інформаційно-роз’яснювальну та просвітницьку 
роботу.

2.20 Реалізує заходи щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та 
жорстокому поводженню з дітьми.

2.21 Надає особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 
передбачених законом реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів 
реабілітації.

2.22 Веде (в межах повноважень) централізований банк даних з 
проблем інвалідності (далі - ЦБІ).

2.23 Проводить заходи із здорового та активного довголіття.
2.24 Підтримує розвиток волонтерської діяльності.
2.25 Координує роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, спорту та культури.
2.26 Приймає заяви та документи для надання соціальної підтримки 

населенню (допомог, пільг і житлових субсидій, установлення статусу, 
видача довідок, направлень і посвідчень тощо), зокрема адміністративних 
послуг соціального характеру, та консультування з питань застосування 
законодавства.

2.27 Приймає документи та їх опрацьовує з метою прийняття у 
визначеному законодавством порядку рішень щодо встановлення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена;

2.28 Видає громадянам:
- повідомлення про прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги 

відповідно до поданої заяви;
- посвідчення про встановлення статусу особи деяким категоріям громадян 

відповідно до законодавства;
- дозволу опікуну недієздатної особи та піклувальнику особи, цивільна 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину;
- подання про можливість призначення особи опікуном або 

піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена;

- направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації;
- направлення на реабілітацію; ,



- направлення на проходження обласної/центральної медико-соціальної 
експертної комісії для взяття на облік для забезпечення автомобілем;

- довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на 
пенсію чи соціальну допомогу;

- клопотання про направлення до будинку-інтернату;
- направлення на отримання соціальних послуг;

2.29 Реєструє повідомлення про порушення прав дитини та інформує 
відповідні органи;

2.30 Реєструє звернення і повідомляє про дискримінацію за ознакою 
статі, жорстоке поводження з дітьми та вчинення домашнього насильства.

2.31 Інформує населення про умови та порядок отримання 
соціальних послуг.

III. Права відділу

3.1. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.
3.2. За дорученням селищного голови брати участь у засіданнях, 

семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції 
відділу.

3.3. Своєчасно та належним чином виконувати покладені на Відділ 
завдання і функції.

3.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства та внутрішніх 
організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 
на Відділ.

3.5. Надавати достовірну звітність та інформацію з питань, що 
належать до компетенції Відділу.

3.6. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, 
інструкцій з охорони праці та правил протипожежної та електробезпеки.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на 
конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 
України і звільняється з посади селищним головою.

4.2. Начальник Відділу відповідно до функціональних обов’язків 
здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність 
за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, 
реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.3. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу та визначає 
ступінь їх відповідальності.

4.4. Надає пропозиції селищному голові щодо заохочення, притягнення 
до дисциплінарної відповідальності, працівників Відділу.



4.5. Звітує про роботу Відділу перед селищним головою та селищною 
радою не менше одного разу на рік.

4.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому 
питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє проекти відповідних 
рішень виконавчого комітету та селищної ради;

4.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень Відділу;

4.8. Організовує та проводить консультації, технічні навчання та 
семінари із спеціалістами Відділу з метою підвищення професійних знань, 
вмінь та навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які 
викликають скарги від громадян.

4.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 
діючого законодавства.

4.10. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, 
відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує заступник начальника 
відділу.

4.11. Відділ здійснює свою діяльність в межах, визначених цим 
Положенням та посадовими інструкціями, зміни і доповнення до цього 
Положення вносяться селищною радою.

4.12. Діловодство у Відділі ведеться згідно з номенклатурою справ 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради.

V. Заключні положення
5.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Безлюдівської селищної ради у встановленому законом порядку.
5.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням сесії 

Безлюдівської селищної ради.

Секретар селищної ради Яна Стасєва



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення
про загальний відділ Безлюдівської селищної ради

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про загальний відділ Безлюдівської селищної 
ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності 
та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.)

Безлюдівський селищний і олова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
від 09 лютого 2021 року 
Безлюдовський селищний голова

V Кузьмінов
'"7*04 396b6*

ПОЛОЖЕННЯ 
про загальний відділ 

Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення

1. Загальний відділ Безлюдівської селищної ради (далі - загальний відділ) 
є структурним підрозділом апарату управління Безлюдівської селищної ради 
(далі - селищна рада). Загальний відділ відповідно до частин першої та 
четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
утворюється селищною радою з метою забезпечення єдиної системи 
діловодства в апараті селищної ради, надання методичної допомоги з питань 
ведення діловодства структурним підрозділам апарату селищної ради, 
виконавчим органам селищної ради, старостам сіл, здійснення контролю за 
виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів влади вищого рівня, рішеннями селищної 
ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, за станом 
роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад, забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 
звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи виконавчими 
органами селищної ради, старостами сіл та селищ, на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форми власності на території 
Безлюдівської селищної ради.

Загальний відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, 
підпорядкований селищному голові, . заступникам селищного голови, 
секретарю селищної ради та секретарю виконавчого комітету.

2. Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами 
України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів влади вищого рівня, рішеннями селищної 
ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, 
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, 
Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 
1242, наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 “Про 



затвердження Правил організації .діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях”, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181, а також цим Положенням.

3. Структура і чисельність працівників загального відділу затверджується 
рішенням селищної ради.

4. Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його 
компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату селищної 
ради, виконавчими органами селищної ради, старостами сіл, а також 
підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, 
розташованими на території селищної ради.

5. Загальний відділ проводить свою діяльність на основі річних, 
квартальних та місячних планів, які затверджуються секретарем виконавчого 
комітету селищної ради.

6. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються селищним головою або виконавчим 
комітетом селищної ради.

II. Основні завдання, функції відділу

1. Основними завданнями загального відділу є:
1.1. Ведення діловодства в селищній раді відповідно до Інструкції з 

діловодства та чинного законодавства.
1.2. Контроль за проходженням документів в селищній раді.
1.3. Надання допомоги працівникам відділів, управлінь та інших 

самостійних структурних підрозділів селищної ради у правильному оформленні 
проектів розпоряджень голови селищної ради та листів.

1.4. Реєстрація розпоряджень, доручень голови селищної ради і 
своєчасне розсилання їх копій адресатам.

1.5. Забезпечення в селищній раді роботи з документами, які містять 
службову інформацію (здійснення обліку (реєстрації), зберігання, контролю 
проходження та виконання документів з грифом «Для службового 
користування»),

1.6. Методична допомога та контроль за веденням діловодства, у 
відділах, управліннях та інших структурних підрозділах селищної ради.

1.7. Забезпечення зберігання, обліку, опрацювання та використання 
документів.

1.8. Приймання вхідної і відправлення вихідної кореспонденції, 
реєстрація, попередній розгляд, розподіл та доставка службових документів.

1.9. Опрацювання розглянутих головою селищної ради документів, 
розмноження їх у необхідній кількості та передача за призначенням для 
виконання.

1.10. Засвідчення копій документів, створених та тих, що зберігаються 
в селищній раді.



1.11. Складання щомісячних довідок про документообіг в селищній 
раді.

1.12. Складання зведеної номенклатури справ, забезпечення контролю 
за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають 
здачі в державний архів.

1.13. Здійснення контролю за формуванням і зберіганням справ у 
структурних підрозділах.

1.14. Передача на зберігання в архів ради документів.
1.15. Здійснення обліку бланків селищної ради.
1.16. Здійснення роботи з реагування на запити і звернення народних 

депутатів та депутатів місцевих рад;
1.17. Забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення 

відкритості та прозорості діяльності . суб'єктів владних повноважень, 
забезпечення доступу кожного до інформації;

1.18. Забезпечення, виконання Безлюдівською селищною радою 
обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про 
доступ до публічної інформації»;

1.19. Здійснення реєстрації та обліку запитів на інформацію, що 
надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» до селищної ради;

1.20. Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію та 
надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом 
України «Про доступ до публічної інформації»;

1.21. Здійснення аналізу та систематизації запитів на інформацію за 
галузевою та іншими ознаками;

1.22. Забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію;
1.23. Забезпечення направлення запиту на інформацію належному 

розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про 
доступ, до публічної інформації»;

1.24. Збирання, систематизування, накопичення та зберігання в 
електронній формі документів або їх копії, що містять публічну інформацію, 
яка знаходиться у володінні селищної ради та її структурних підрозділів, крім 
публічної інформації з обмеженим доступом;

1.25. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайтї 
райдержадміністрації публічної інформації про діяльність селищної ради 
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
за умови надання структурними підрозділами селищної ради документів, що 
містять публічну інформацію, передбачену частиною першою вказаної статті;

1.26. Забезпечення оприлюднення відповідно до вимог частини третьої 
статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проектів 
розпоряджень голови селищної ради, що мають ознаки нормативно- правового 
акту та офіційне опублікування розпоряджень голови селищної ради, які є 
нормативно-правовими актами, після їх державної реєстрації, проектів рішень 
Безлюдівської селищної ради, що вносять на її розгляд головою селищної ради;



1.27. Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Доступ до 
публічної інформації» на офіційному веб-сайті селищної ради;

1.28. Надання консультації запитувачам інформації під час оформлення 
запитів на інформацію;

1.29. Забезпечення надання роз'яснень запитувачам інформації щодо 
порядку оскаржень рішень, дій чи бездіяльності селищної ради стосовно: 
відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на 
інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання 
недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, 
невиконання селищною радою обов’язку оприлюднювати інформацію 
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 
також інших рішень, дій чи бездіяльності селищної ради, що порушили законні 
права та інтереси запитувачів інформації;

1.30. Координація діяльності та надання методичну допомогу 
посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на 
інформацію в структурних підрозділах селищної ради.

1.31. Забезпечення реалізації державної політики у сферах поширення 
інформації з метою повнішого задоволення потреби населення селищної ради в 
інформаційній та видавничій продукції, а також з питань міжнаціональних 
відносин.

1.32. Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та 
інформаційної інфраструктури на території селищної ради.

1.33. Забезпечення взаємозв’язку з районною газетою «Трибуна 
трудящих» з метою висвітлення суспільно-політичного становища в селищній 
раді.

1.34. Оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради інформації 
про суспільно-політичне життя селищної ради, (добавлено)

1.35. Підготовка проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень селищного голови з питань, що належать до компетенції 
загального відділу;

1.36 Здійснення протоколювання, організаційного, технічного 
забезпечення засідань селищної ради та виконавчого комітету селищної ради;

1.37 Юридичний супровід роботи селищної ради та виконавчого 
комітету.

1.38 Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з 
корупцією відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та наказу 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20 
«Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ 
(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції».

2. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:



2.1. Приймає, проводить попередній розгляд, реєструє і подає за 
призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію 
апарату селищної ради; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію;

2.2. Здійснює реєстрацію, оформлення, облік і зберігання відповідно до 
встановлених термінів протоколів засідань виконавчого комітету та постійних 
комісій селищної ради;

2.3. Здійснює реєстрацію рішень сесії селищної ради;
2.4. Здійснює реєстрацію рішень виконавчого комітету, розпоряджень 

селищного голови, інших службових документів, забезпечує своєчасне 
доведення їх до відповідних структурних підрозділів апарату селищної ради, 
виконавчих органів селищної ради, старост сіл, підприємств, установ, 
організацій, розташованих на території селищної ради, службових осіб та 
громадян; у необхідних випадках видає копії, витяги й довідки з виданих 
розпоряджень, інших документів;

2.5. Складає зведену номенклатуру справ апарату селищної ради, 
забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання 
справ, що підлягають здачі в державний архів;

2.6. Організовує роботу архіву апарату селищної ради відповідно до 
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”;

2.7. Забезпечує культуру діловодства;
2.8. Здійснює контроль за правильністю користування документами в 

апараті селищної ради, за строками виконання службових документів, готує 
довідки, звіти, інформації з питань діловодства;

2.9. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких 
передбачена відповідними документами.

2.10. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами 
апарату селищної ради, виконавчими органами селищної ради, старостами сіл 
та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів 
місцевих рад;

2.11. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та 
інших матеріалів від виконавчих органів селищної ради, старост сіл про стан 
виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад;

2.12. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для селищного голови, 
заступників селищного голови, секретаря селищної ради та секретаря 
виконавчого комітету селищної ради щодо виконання документів та реагування 
на запити і звернення;

2.13. Розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції з питань 
удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської 
дисципліни;

2.14. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання 
документів та реагування на запити і звернення громадян та народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує селищного голову, 
заступників селищного голови, відповідно до розподілу повноважень, секретаря 
виконавчого комітету селищної ради;



2.15. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконавчого комітету 
питань про стан виконання документів та роботи із зверненнями громадян у 
виконавчих органах селищної ради;

2.16. За дорученням селищного голови здійснює перевірки стану ведення 
діловодства, стану виконання документів та роботи із зверненнями громадян у 
виконавчих органах селищної ради, старостами сіл, надає їм необхідну 
методичну допомогу щодо удосконалення форм і методів роботи з 
документами та із зверненнями громадян;

2.17 Забезпечує в встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, 
що надійшли до селищної ради;

2.18. Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг і 
клопотань громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді 
керівництву селищної ради;

2.19. Забезпечує організацію особистого прийому громадян селищним 
головою, заступниками селищного голови;

2.20. За дорученням селищного голови, заступників селищного голови, 
секретаря ради, секретаря виконавчого комітету направляє виконавчим органам 
селищної ради, старостам сіл для розгляду пропозиції, заяви, скарги і 
клопотання громадян.

20.21. Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у 
своїх зверненнях громадяни, про що інформує селищного голову, секретаря 
селищної ради, заступників селищного голови, секретаря виконавчого комітету 
згідно напрямків роботи;

20.21. За дорученням селищного голови, секретаря селищної ради, 
заступників селищного голови, секретаря виконавчого комітету бере участь в 
розгляді пропозицій, скарг, заяв та клопотань громадян;

20.22. Здійснює оприлюднення через засоби масової інформації, на веб- 
сторінці селищної ради відомостей про роботу із зверненнями громадян, рішень 
сесій, постійних комісій;

20.23. Доводить до відома керівників структурних підрозділів апарату 
селищної ради, виконавчих органів селищної ради, старостам нові законодавчі 
акти з питань діловодства та роботи із зверненнями громадян;

20.24. організовує в установленому порядку доступ до публічної 
інформації, розпорядником якої є селищна рада. Контролює роботу щодо 
надходження, реєстрації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, 
аналізування, надання відповідей на запити, що надходять до селищної ради, 
дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації, а також 
надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок 
застосування законодавства України про доступ до публічної інформації. 
Організовує інформування жителів селищної ради про права громадян, 
передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

20.25. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи з 
питань, що належать до повноважень загального відділу;

20.26. Забезпечує зберігання печаток і штампів, які використовуються для 
роботи відділу і відповідає за правильне їх використання;



20.27. Проводить редагування проектів рішень селищної ради та 
виконавчого комітету селищної ради на відповідність вимогам діловодства та 
правопису;

20.28. Перевіряє факти подання суб’єктами декларування декларацій та 
повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

20.29. Здійснює юридичний супровід діяльності апарату управління та 
виконавчих органів селищної ради;
20.29 . Виконує інші функції, що випливають з покладених на загальний відділ 
завдань у порядку, встановленому законодавством України.

III. Права відділу

Загальний відділ має право:
1. Одержувати необхідну інформацію (відповідно до компетенції відділу), 

в разі потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів 
апарату селищної ради, виконавчих органів селищної ради та старост сіл.

2. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних 
підрозділів апарату селищної ради, виконавчих органів селищної ради та 
старост сіл (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних 
заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у веденні 
діловодства, запитами і зверненнями народних депутатів України, депутатів 
місцевих рад та в роботі із зверненнями громадян.
3. Проводити у виконавчих органах селищної ради перевірки стану роботи по 
веденню діловодства та роботи із зверненнями громадян, виконання документів 
та роботи з реагування на запити і звернення у порядку, встановленому 
законодавством України.

4. За згодою керівництва селищної ради повертати структурним 
підрозділам апарату селищної ради, виконавчим органам селищної ради, 
старостам сіл проекти рішень виконавчого комітету та розпоряджень 
селищного голови та інші документи, виконані з порушенням вимог Інструкції 
з діловодства та Регламенту виконавчого комітету селищної ради.

5. Брати участь в засіданнях комісій, нарадах, що проводяться за участю 
інших структурних. підрозділів апарату селищної ради, виконавчих органів 
селищної ради, старост сіл.

6. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти 
повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з 
питань, що належать до компетенції загального відділу.

7. Одержувати від структурних підрозділів апарату селищної ради, 
виконавчих органів селищної ради, старост сіл письмові та усні пояснення з 
питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи 
із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад.

8. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків 
виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, 



інших документів та реагування на запити і звернення народних депутатів 
України та депутатів місцевих рад.

IV. Організація роботи відділу

1. Загальний відділ очолює начальник відділу, який призначається на 
посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із Законом України 
“Про службу в органам місцевого самоврядування” та Законом України “Про 
державну службу” в установленому порядку.

2. Начальник загального відділу несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки і визначає 
повноваження працівників, розробляє та здійснює заходи щодо поліпшення 
організації та підвищення ефективності роботи загального відділу, забезпечує 
додержання працівниками загального відділу правил внутрішнього трудового 
розпорядку, визначає права та обов’язки працівників, виконує інші обов’язки, 
покладені на нього селищним головою, заступниками селищного голови, 
секретарем селищної ради та секретарем виконавчого комітету відповідно до 
чинного Законодавства.

3. Працівники загального відділу призначаються на посади і звільняються 
з посад селищним головою в установленому порядку.

V. Заключні положення

5.1 Положення про Відділ затверджується рішенням Безлюдівської 
селищної ради.

5.2 . Зміни і доповнення до цього Положення вносяться селищною радою 
шляхом викладення Положення в новій редакції у порядку, встановленому 
законодавством України.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення 
про відділ державної реєстрації 
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до рішення 1 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 10 грудня 2020 року «Про затвердження структури апарату 
управління Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів», 
керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської 
діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з 
громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ державної реєстрації 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, 
законності та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



їЄЗЛЮДІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
ріщащіям V сесії VIII скликання 

кої селищної ради
о 2021 року

кий селищний голова
М.М. Кузьмінов

ПОЛОЖЕ
про відділ державної реєстрації Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації Безлюдівської селищної ради (далі - Відділ) є 
структурним підрозділом виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 
та реалізує делеговані повноваження Міністерства юстиції України (далі - 
Мін’юсту) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців, реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання фізичних осіб, 
формування та ведення реєстру територіальної громади у сфері 
реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, державної реєстрації актів 
цивільного стану про народження, про смерть та про шлюб.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам селищного голови 
та секретарю виконавчого комітету.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами, дорученнями, іншими нормативними актами Міністерства юстиції 
України, Державної міграційної служби України, регламентом Безлюдівської 
селищної ради, а також цим Положенням.

II. Основні завдання, функції відділу

2.1. На Відділ покладено здійснення таких функцій:

- забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень;

- забезпечення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців;



- забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у 
сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб;

- формування та ведення реєстру територіальної громади;

- забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану про народження, про смерть та 
про шлюб.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», тобто офіційне визнання і підтвердження 
фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, 
обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.2.2 Здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, тобто офіційне визнання шляхом 
засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту 
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу 
та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

2.2.3. Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання або місця 
перебування особи відповідно до вимог Закону України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру».

2.2.4 Формує, веде та забезпечує зберігання протягом встановленого Законом 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» строку реєстраційних справ на об’єкти нерухомого майна, 
облікових справ.



22.5 Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відповідно до чинного законодавства.

2.2.6. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

2.2.7 Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме 
майно та їх обтяжень відповідно до закону.

2.2.8. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення своєї діяльності. 
2.2.9. Організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, 
пов’язаних з діяльністю відділу.

2.2.10. Формує, веде та забезпечує зберігання заяв про реєстрацію та зняття з 
реєстрації місця проживання осіб.

2.2.11. Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційної картотеки.

2.2.12. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
державної реєстрації актів цивільного стану про народження, про смерть та 
про шлюб та у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб.

2.2.13. Вносить пропозиції сільському голові з питань, щодо удосконалення 
роботи відділу.

2.2.14. Координує роботу постійної комісії з питань депутатської діяльності, 
депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з громадськими 
організаціями.
2.2.15. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.3. Відділ з метою організації своєї діяльності:

2.3.1. Веде діловодство та облік службової документації відповідно до 
наказів та інструкцій;

2.3.2. Приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, 
тощо), проводить стажування працівників у сферах державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації актів 



цивільного стану про народження, про смерть та про шлюб та у сфері 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

2.3.3. Забезпечує розгляд депутатських звернень та депутатських запитів 
народних депутатів України; звернень громадян, підприємств, установ, 
організацій всіх форм власності та запитів на публічну інформацію з питань, 
віднесених до компетенції Відділу, виявляє та усуває причини, що 
породжують обґрунтовані скарги громадян.

III. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Залучати у встановленому порядку спеціалістів місцевих органів 
виконавчої влади, територіальних органів, центральних органів виконавчої 
влади, спеціалістів інших відділів виконкому Безлюдівської селищної ради, а 
також спеціалістів підприємств, установ і організацій за погодженням з 
керівниками цих органів, для розгляду питань, що належать до його 
компетенції.

3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів з метою сприяння здійсненню покладених на нього 
завдань.

3.4. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації актів 
цивільного стану про народження, про смерть та про шлюб, реєстрації/зняття 
з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво відділом.

4.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади на 
підставі розпорядження селищного голови відповідно до чинного 
законодавства України.



4.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином 
України, має вищу юридичну -освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не 
менше трьох років. Не може бути призначена на посаду начальника Відділу 
особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

4.5. Начальник відділу:

4.5.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на відділ завдань, розподіляє посадові обов’язки і визначає 
повноваження працівників, розробляє та здійснює заходи щодо поліпшення 
організації та підвищення ефективності роботи відділу державної реєстрації, 
забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового 
розпорядку, визначає права та обов’язки працівників, здійснює інші 
повноваження, визначені законом.

4.5.2. Представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, 
установами, організаціями та несе персональну відповідальність за 
організацію та результати діяльності Відділу.

4.5.3. Вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо формування та 
реалізації повноважень у сферах державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців, державної реєстрації актів цивільного стану про народження, 
про смерть та про шлюб, реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб.

4.5.4. Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту, 
Державної міграційної служби, інших центральних органів виконавчої влади, 
розпоряджень селищного голови, рішень виконкому Безлюдівської селищної 
ради.

4.5.5. Звітує селищному голові з питань щодо виконання покладених на 
Відділ завдань та планів роботи.

4.5.6. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу державної 
реєстрації та розподіляє обов’язки між ними.

4.5.7. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими 



центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за 
дорученням селищного голови.

4.6. У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків 
покладається на іншого працівника Відділу у встановленому порядку.

4.7. Працівники Відділу призначаються і звільняються з посади відповідно до 
законодавства і мають відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам.

4.8. Працівники Відділу несуть відповідальність за належне виконання 
покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку, 
передбаченому чинним законодавством.

4.9. Графік роботи відділу затверджується рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради.

V. Заключні положення

5.1. Положення про Відділ затверджується рішенням Безлюдівської селищної 
ради.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться селищною радою 
шляхом викладення Положення в новій редакції у порядку, встановленому 
законодавством України. ___ -х

Секретар селищної ради Я на Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДГВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення 
про відділ земельних відносин та 
комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до рішення і сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 10 грудня 2.020 року «Про затвердження структури апарату управління 
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів», керуючись ст. 26 
та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин та комунальної 
власності Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ТВЕРДЖЕНО
нням V сесії VIII скликання 

дівської селищної ради

сел

ький селищний голова 
Микола КУЗЬМІНОВ

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету

Безлюдівської селищної ради (надалі - Відділ) утворюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету 
селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, заступникам селищного голови, секретарю селищної ради та 
секретарю виконавчого комітету.

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, 
управління нерухомим майном, що перебуває у комунальній власності, на території 
Безлюдівської селищної ради. А також у сфері, що стосується обліку та розподілу 
житла, що належить до .комунальної власності.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, наказами Фонду державного майна України, 
рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови, цим Положенням, а також іншими актами.

II. Основні завдання, функції відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:
- реалізація політики селищної ради у сфері земельного законодавства та 

управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади на території селищної ради, в межах визначених цим 
Положенням;

- забезпечення надходження коштів до селищного бюджету за рахунок 
ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у 
комунальній власності Безлюдівської селищної ради;

- участь у розробленні та виконанні селищних програм в галузі земельних 
відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла;

о рганізація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 
громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України 
та інших нормативно-правових актів України;

- здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 
місцем проживання;

організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до 



компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх 
діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
2.2.1. у сфері земельних відносин:
- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів селищної 

ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки та забезпечую створення відповідної електронної бази даних;

- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди 
земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Безлюдівської селищної 
ради;

- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та 
земель- них ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням 
Безлюдівської селищної ради;

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд селищної ради та 
готує відповідні пропозиції;

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Дер
жавної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень плати за 
землю;

- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 
знаходяться в комунальній власності;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в 
рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів 
оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, 
відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу 
земельних ділянок із розстроченням платежу;

- готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із 
суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного 
покупцем земельних ділянок;

- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, 
що стосуються земельних відносин на території селищної ради;

- готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень щодо регулювання 
земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю 
відповідно до чинного законодавства;

- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок 
орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом 
порядку;

- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди 
відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів 
Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до селищного бюджету від 
оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;

- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні 
земельних спорів;

- представляє Безлюдівську селищну раду та її виконавчий комітет при 
реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному 
кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме 



майно;
- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного 

законодавства України.
2.2.2. у сфері комунального майна:
- здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення 

електронної бази даних;
- забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;
- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
- здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної 

власності та змін до них на підставі розпоряджень міського голови;
- нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює 

своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;
- у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим 

комунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для 
розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та 
розірванню договірних відносин;

- виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушує 
вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;

- готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень щодо затвердження 
переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та 
умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

- здійснює підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток 
Безлюдівської селищної ради, в майні господарських товариств;

в иступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної 
власності;

п роводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної 
власності;

- готує та вносить на розгляд селищної ради питання про прийняття майна в 
комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого 
самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам 
права власності;

- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної 
громади відповідно до рішень селищної ради;

в носить на розгляд селищної ради і виконавчого комітету пропозиції щодо 
списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, 
установ, організацій селищної комунальної власності;

- контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;
к онтролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності 

територіальної громади селища;
- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;
г отує проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань 

володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;
з дійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету 

від використання комунального майна;
г отує Програму приватизації майна комунальної власності;
в иступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної 

власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки 
об’єктів приватизації комунальної власності;

п одає на затвердження селищній раді оцінки про вартість майна, що 
приватизується;

забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади 



про хід приватизації;
- проводить консультаційну роботу з питань приватизації;
- представляє Безлюдівську селищну раду та її виконавчий комітет при 

реєстрації об’єктів комунальної власності;
- здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном 

комунальної власності Безлюдівської територіальної громади відповідно до 
чинного законодавства України.

2.2.3. у сфері, що стосується житла:
- здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Безлюдівської 

селищної ради;
- забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;
- здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 

місцем проживання;
- готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;
- здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного 

використання житлового фонду підприємствами і організаціями.
2.3. Інші повноваження Відділу:
- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів селища;
- взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, постійними 

комісіями селищної ради, підприємствами, установами, організаціями та 
громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та комунальної 
власності;

- здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;
- забезпечує систематичне інформування населення Безлюдівської 

територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель та 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища;

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів 
нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій 
і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;

- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном 
комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до 
компетенції виконавчих органів селищної ради.

- III. Права відділу
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів селищної ради, органів статистики, підприємств, 
установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та 
довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 
матеріали для підготовки проектів рішень селищної ради.

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів 
до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних 
ресурсів, комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних 
ділянок та комунального майна.

3.1.4. За доручення селищного голови здійснювати перевірки з питань 
ефективного використання земель, комунального майна підприємствами, 
установами і організаціями.

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, 
необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

IV. Організація роботи відділу



4,1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 
посади селищним головою. ■ v-

4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами селищної 

ради.
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері 

діяльності Від ділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями 

виконавчих комітетів інших селищних рад з питань обміну досвідом.
4.2.6. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах 

селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх 

роботу. '.
4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної 

ради, пов’язані з діяльністю Відділу.
їа ■: ьш■; \ сфер;

V. Заключні положення

5.1. Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців 
Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, 
обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для 
виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 
законодавством України.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛ ЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення
про відділ житлово-комунального господарства
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до ч. 4 от. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМПІОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням V сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради
від 09.02.2021 року 

дівської селищної ради

Микола КУЗЬМІ НОВ

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ житлово-комунального господарства 

Безлюдівської селищної ради

І. Загальні засади

1. 1 Відділ житлово-комунального господарства Безлюдівської селищної 
ради (далі відділ) с структурним підрозділом Безлюдівської селищної ради (далі 

селищна рада), діє відповідно до Закону України та інших нормативних актів у 
межах покладених повноважень.

1. 2 Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам селищного голови та 
секретарю виконавчого комітету.

1. 3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесій та 
виконкому селищної ради, прийнятих в межах її повноважень, цим Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами.

3. Структура і чисельність працівників відділу затверджується рішенням 
селищної ради.

4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє 
з іншими структурними підрозділами апарату селищної ради, виконавчими 
органами селищної ради, старостами сіл, а також підприємствами, установами, 
організаціями та об’єднаннями громадян, розташованими на території селищної 
ради.

5. Відділ проводить свою діяльність на основі річних, квартальних та 
місячних планів, які затверджуються секретарем виконавчого комітету селищної 
ради.

6. Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються селищним головою або виконавчим комітетом 
селищної ради.



II. Основні завдання відділу та функції відділу

2.1 Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної 
політики на території селища у сфері житлово-комунального господарства на 
території Безлюдівської об’єднаної територіальної громади (далі - ОТГ).

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2 Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово- 

комунального господарства на території ОТГ, насамперед щодо організації та 
здійснення заходів з його реформування.

2.3 Організовує в межах повноважень виконання Конституції та законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за 
їх реалізацією.

2.4 У сфері житлово-комунального господарства:
- розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи житлово- 

комунального господарства;
- контролює хід виконання рішень селищної ради з питань житлово- 

комунального господарства;
- здійснює в межах своєї компетенції контроль за експлуатацією, 

утриманням об’єктів комунального господарства усіх форм власності;
- координує роботу комунальних підприємств селищної ради;
- аналізує та вносить пропозиції щодо розвитку та вдосконалення роботи 

комунальних підприємств селищної ради;
- здійснює інші функції у сфері житлово-комунального господарства, 

визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.
2.5 Організовує виконання державних програм, розробляє та реалізовує 

селищні програми розвитку житлово-комунального господарства та подає 
пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвил ку ОТГ щодо 
поліпшення комунального обслуговування населених пунктів та з питань 
енергозбереження.

2.6 Аналізує стан та тенденції розвитку у галузі житлово-комунального 
господарства на території селищної ради та вживає заходів до усунення 
недоліків.

2.7 Вносить пропозиції до ггроекту бюджету селищної ради.
2.8 Подає пропозиції у межах компетенції до проектів розпоряджень 

селищного голови, рішень сесій селищної ради, виконавчого комітету селищної 
ради.

2.9 Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно 
правових актів, розроблених органами виконавчої влади.

2.10 Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на 
сесії селищної ради.

2.11 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

2.12 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
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2.13 Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, 

меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх 
повноважень.

2.14 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян.

2.15 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів відповідних місцевих рад.

2.16 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
2.17 Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів.
2.18 Забезпечує моїх своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
2.19 Забезпечує захист персональних даних.
2.20 координує роботу постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

депутатської стики, правопорядку, законності та зв’язків з громадськими 
організаціями.

2.21 Вирішує інші питання у сфері житлово-комунального господарства 
відповідно до чинного законодавства.

III. Права відділу

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:
3.1 Отримувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів селищної ради, комунальних підприємств селищної ради, установ та 
організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також фізичних 
осіб, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань.

3.2 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, 
комунальних підприємств селищної ради, установ та організацій (за погодженням 
з їх керівниками), об’єднань громадян (за їх згодою) до розгляду питань, що 
належать до їх компетенції.

3.3 Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи селищної ради у сферах житлово-комунального господарства.

3.4 Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 
селищної ради, системами зв’язку та іншими технічними засобами.

3.5 Скликали в установленому порядку наради, проводити семінари з 
питань, що належить до його компетенції.

3.6 Представляти в установленому порядку інтереси відділу у судових 
органах України під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції 
відділу.

3.7 Передавати у встановленому порядку та визначені строки відповідній 
особі но роботі з інформаційним запитом інформацію, яка відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з 
обмеженим доступом.
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3.8 Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом селищної 
ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями з метою 
створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо 
строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для 
належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих 
заходів.

IV. Організація роботи відділу

4.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється 
з посади селищним головою відповідно до вимог, установлених Законом України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2 Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади 
селищним головою до вимог чинного законодавства.

4.3 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділ} визначає 
селищний голова у межах відповідних бюджетних призначень.

4.4 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.5 Відділ не є юридичною особою.
1 Іачальник відділу:
4.1 Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності.
4.2 Готує та подає на затвердження голові селищної ради Положення про 

відділ.
4.3 Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи селищної ради.
4.4 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії селищної ради 

питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних 
рішень.

4.5 Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу, створення належних умов праці.

4.6 Звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на 
відділ завдань та затверджених планів роботи.

4.7 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що 
належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

4.8 Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами селищної ради, Департаментом житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної 
державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями за дорученням селищного голови.

4.9 Діє за довіреності від імені відділу, представляє в установленому 
порядку інтереси відділу у судових органах України під час розгляду спірних 
питань, що належать до компетенції відділу.

4.10 Діє без довіреності від імені відділу, представляє його інтереси в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, 
у відносинах з юридичними особами та громадянами.
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4.11 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил 

внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
4.12 Здійснює інші повноваження, визначені законом.

V. Припинення діяльності відділу

5.1 Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради.

VI. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами.

6.1.Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами Безлюдівської 
селищної ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне 
вирішення завдань, які стоять перед Відділом.

VII. Заключні положення

Положення про Відділ затверджується рішенням Безлюдівської селищної 
ради.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться селищною радою 
шляхом викладення Положення в новій редакції у порядку, встановленому 
законодавством України.

Секретар селищної ради ЯнаСТЛССВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення нро 
відділ кульгури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до рішення 1 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 10 грудня 2020 року «Про затвердження структури апарату 
управління Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів», 
керуючись ст. 26 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань розвитку культури, туризму та спорту селищної ради (Гусь І.М.)

О оД * л
Безлюдівський селищний голов Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії VIII скликання

ої селищної ради

селищний голова
І Микола КУЗЬМІНОВ

ПОЛО ЖЕЦН Я-/ 
про відділ культури, туризму та спорту Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення
1.1. Відділ культури, туризму га. спорту виконавчого комітету

Безлюдівської селищної ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету 
селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, заступникам селищного голови, секретарю селищної ради та 
секретарю виконавчого комітету.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 
Кабінету Міні- стрів України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

II. Основні завдання, функції відділу

2.1 Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:
2.1.1 реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері культури та туризму;
2.1.2 формує конкурентноспроможне мистецьке середовище шляхом створення 

власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає 
перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та 
туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями;

2.1.3 здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури 
української нації, культурної самобутності корінних народів і національних 
меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів 
та ремесел;

2.1.4 реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та 
використання культурної спадщини;

2.1.5 готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і 
селищного голови, в т.ч. нормативного характеру;

2.1.6 здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що 
відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

2.1.7 здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
законодавства.



2.2 При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:
2.2.1 забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті 
територіальної громади селища;

2.2.2 забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 
конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності 
порушення вимог антикорупційного законодавства;

2.2.3 забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та 
туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків;

2.2.4 здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих 
закладах культури і мистецтв;

2.2.5 забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки без
пеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

2.3 Відділ має право:
2.3.1 залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та туризму 

відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також 
для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на 
нього завдань.

2.3.2 готувати пропозиції селищному голові щодо призначення керівників закладів 
культури, що належать до комунальної власності територіальної громади селища;

2.3.3 вносити селищній раді пропозиції з питань культурної політики, 
будівництва, створення реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться 
до комунальної власності, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів 
культурно-мистецького профілю;

2.3.4 виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх 
виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму;

2.3.5 погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, 
положення підприємств та закладів культури і туризму, підпорядкованих Відділу.

2.3.6 вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
пропозиції щодо фінансування навчальних закладів культури та туризму, брати 
безпосередню участь у формуванні бюджету культурної та туристичної галузі селища.

2.3.7 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 
налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, міжнародними 
організаціями, фондами тощо.

III. Права відділу
3.1. Відділ має право:
- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що 

належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

селищної ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за 
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до 
компетенції Відділу;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій 
інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики 
- безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;



IV. Організація роботи відділу

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з по
сади селищним головою одноосібно.

4.2. Начальник відділу:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділом, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь 
відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.

4.2.2. Подає на затвердження селищному голові штатний розпис Відділу.
4.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки 

працівників Відділу.
4.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання.

V. Заключні положення

5.1. Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців 
Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, 
обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для 
виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 
законодавством України.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

«09» лютого 2021 року
т лЛ д <

Про затвердження Положення про 
Відділ архітектури та містобудування 
Безлюдівської селищної ради І ’

Відповідно до рішення ! сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 10 грудня 2020 року «Про затвердження структури 
апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 
підрозділів», керуючись ст. 26 та ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Відділ архітектури та містобудування 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань спільної власності територіальних громад та житлово- 
комунального господарства селищної ради (Чечуя І.В.).

Безлюдівський селищний голова
іі 4

Микола Кузьмінов



V сесії VIII скликання 
ької селищної ради 
М21

селищний голова 
:ола КУЗЬМІНОВ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ архітектури4'а Жстобудування 

Безлюдівської с^дйжйої ради

І. Загальні
1.1. Відділ архітектури та містобудуванні Жйонавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом, підзвітним і 
підконтрольним виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, заступникам селищного голови, секретарю селищної ради та 
секретарю виконавчого комітету. Структура"■ Відділу та його чисельність 
визначається селищною радою в межах -Жййчної, чисельності та коштів, що 
затверджуються в місцевому бюджеті на утрйійЖня апарату Відділу.

1.3. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з 
посади селищним головою. Призначення інШИіпрацівників Відділу здійснюється 
селищним головою за пропозицією начальника.Відділу та за поданням керуючого 
справами виконкому. : ■(.: -

1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу в межах виділе
них асигнувань визначає селищна рада. :• ’

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, а 
також цим Положенням та іншими актами.

II. Основні завдання, функції відділу

2.1. Основними завданнями Відділу у сфері архітектури та містобудування є: - 
забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на 
території Безлюдівської селищної ради; - аналіз стану містобудування на території 
Безлюдівської селищної ради, - організація розроблення, проведення експертизи і 
забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених 
пунктів Безлюдівської селищної ради, його складових частин, іншої містобудівної 
документації; забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури та 
містобудування, національних стандартів, норм і правил, регіональних правил 
забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;

2.2. У сфері архітектури та містобудування Відділ відповідно до покладених на 
нього завдань: .

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері архітектури та 



містобудування, подає до селищної ради єромозиції з цих питань;
2.2.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією селищної ради, 

вносить пропозиції селищній раді щодо необхідності розроблення та коригування 
відповідної містобудівної документації;

2.2.3 Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів 
містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання 
земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та 
подає до селищної ради висновки з цих питань;

2.2.4. Розробляє та подає до селищної ради пропозиції щодо розміщення, 
будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення 
інженерно-транспортної інфраструктури, 7 розглядає' і погоджує проекти конкретних 
об ’ єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

2.2.5. •.-.y/'.vc.. Координує та
контролює на території Безлюдівської селищної ради виконання науково-дослідних і 
проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

2.2.6. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і 
оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів 
ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель 
і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

2.2.7. Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на 
території Безлюдівської селищної ради;

2.2.8. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші ви
хідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України.

2.2.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів 
благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 
зовнішньої реклами;

2.2.10. Надає забудовникам визначену законодавством документацію на 
будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських 
будівель на території Безлюдівської селищної ради, погоджує в межах своїх 
повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових 
будинків, господарських будівель; ■ '

2.2.11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та місто
будівних конкурсів;

2.2.12. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією 
метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних 
комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

2.2.13. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
2.2.14. Інформує населення через засоби' масової інформації про розроблення 

містобудівних програм. розвитку Безлюдівської селищної ради, розміщення 
найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в 
порядку, встановленому законодавством України;

2.2.15. Забезпечує в установленому порядку-сврєчасний розгляд заяв, звернень і 
скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його 
компетенції, та вживає відповідних заходів;



ІП. Права йідділу

3.1. Відділ має право:
- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що 

належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

селищної ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за 
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до 
компетенції Відділу;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій 
інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики 
- безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень 
об’єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. 
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового 
положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 
посади селищним ГОЛОВОЮ. 'ЗЮ'МСГк

4.2. Начальник Відділу: ”•
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції'Контроль за станом справ у сфері 

діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих 

комітетів інших селищних рад з питань обміну досвідом.
4.2.6. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах 

селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
4.2.8. Контролює стан трудової та виконавЧоїіДйсципліни у Відділі.
4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної ради, 

пов’язані з діяльністю Відділу.
V. За: лючні положення

5.1. Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців 
Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, 
обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для 
виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

; -Д ‘У !' •, * Аф- ■

Секретар селищної ради / ф/7 ------ Яна СТАСЄВА



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про затвердження Положення 
про сектор управління персоналом 
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затверднім Положення про сектор управління персоналом 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності 
та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.)

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії VIII скликання

івської селищної ради
Щід. .09 людого 2021 року 
Безлюдівський селищний голова

М.М. Кузьмінов

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор управління персоналом 

Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення
І. (Гектор управління персоналом Безлюдівської селищної ради(далі 

Сектор) є структурним підрозділом апарату управління Безлюдівської 
селищної ради (далі селищна рада). Сектор відповідно до частин першої та 
четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
утворюється селищною радою.

Сектор підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований 
селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам селищного голови 
га секретарю виконавчого комітету.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування в Україні» та іншими законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, рішеннями селищної ради та її виконкому, розпорядженнями 
селищного голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним 
І Іоложенням.

3. Структура і чисельність працівників Сектору затверджується 
рішенням селищної ради.

4. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату селищної ради, 
виконавчими органами селищної ради, старостами сіл, а також 
підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, 
розташованими на території селищної ради.

5. Сектор проводить свою діяльність на основі річних, квартальних та 
місячних планів, які затверджуються секретарем виконавчого комітету 
селищної ради.

6. Службові обов'язки працівників сектору визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються селищним головою або виконавчим 
комітетом селищної ради.



II. Основні завдання, функції Сектору

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого 
самоврядування та з питань кадрової роботи.
2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 
менеджменту, в основу якого покладено принципи демократичного добору і 
просування по службі посадових осіб за їх діловими якостями та 
професійною компетентністю.
2.3. Забезпечення безперервного навчання працівників, ефективного їх 
використання на службі і заохочення до службової кар’єри.
2.4. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого 
самоврядування та трудових відносин.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.5. Розробляє річні та квартальні плани роботи з кадрами, визначає щорічну 
та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування, забезпечує укладання відповідних угод із вищими 
навчал ьни м и закладам и.
2.6. Падає практичну і методичну допомогу структурним підрозділам 
виконавчих органів селищної ради з питань організації роботи з кадрами.
2.7. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 
статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад керівного 
складу та працівників апарату селищної ради.
2.8. Проводить роботу з формування кадрового резерву в апараті селищної 
ради. Аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в усіх 
виконавчих органах селищної ради, вносить пропозиції щодо її 
вдосконалення.
2.9. У взаємодії з структурними підрозділами вивчає особисті, професійні та 
ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах 
селищної ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, 
пов'язані з прийняттям на службу за проходженням служби в органах 
місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки 
державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті 
селищної ради та її виконавчих органах.
2.10 Приймає від претендентів на зайняття посади у виконавчих органах 
селищної ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної 
комісії, здійснює інші заходи щодо організації проведення конкурсного 
відбору осіб на службу в органах місцевого самоврядування.
2.11 Розглядає та вносить селищному голові пропозиції щодо проведення 
стажування кадрів на посадах у виконавчих органах селищної ради, готує 
документи для організації стажування, здійснює контроль за його 
проведенням.



2.12 Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з 
посад керівників комунальних підприємств і установ, що знаходяться в 
комунальній власності Безлюдівської селищної ради.
2.13. Контролює стан роботи щодо своєчасного укладання та продовження 
термінів дії контрактів з керівниками комунальних підприємств, надає 
відповідну інформацію з цих питань керуючим заступникам селищного 
голови.
2.14. Оформляє документи на прийняття Присяги та присвоєння рангів 
посадовим особам виконавчих органів селищної ради, вносить про це записи 
до їх трудових книжок та особових справ.
2.15. Готує проекти наказів виконавчого комітету селищної ради з кадрових 
питань.
2.16. Обчислює загальний трудовий стаж, страховий стаж, стаж державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за 
встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної 
тривалості посадовим особам апарату селищної ради, керівному складу 
виконавчих органів селищної ради та керівникам комунальних підприємств.
2.17. Готує проекти розпоряджень селищного голови на призначення, 
стажування, переведення, присвоєння рангів, продовження терміну 
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, звільнення, 
надання відпусток та службові відрядження (у межах України) виконавчих 
органів селищної ради.
2.18. Здійснює роботу з обліку, зберігання та заповнення трудових книжок і 
особових справ посадових осіб апарату селищної ради.
2.19. Забезпечує облік та зберігання особових справ звільнених працівників 
апарату селищної ради, керівників виконавчих органів та комунальних 
підприємств.
2.20. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи, 
здійснює облік листків тимчасової непрацездатності, засвідчує копії 
документів, якщо діючими нормативними актами не передбачений інший 
порядок засвідчення.
2.21. У межах своєї компетенції бере участь у розробці структури штатного 
розкладу виконавчих органів селищної ради, надає методичну допомогу 
іншим структурним підрозділам з питань розробки посадових інструкцій.
2.22. Падає організаційну і методичну допомогу з питань організації роботи 
атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання службових 
обов’язків і завдань посадовими особами виконавчих органів селищної ради.
2.23. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової 
дисципліни, оформляє документи на проведення службового розслідування 
та застосування заходів дисциплінарного впливу.
2.24. Розглядає листи, пропозиції, та скарги громадян з питань кадрової 
роботи та інших питань, віднесених до компетенції сектору.
2.25. Періодично узагальнює практику роботи з кадрами та вносить 
пропозиції селищному голові щодо її вдосконалення.
2.26. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства 
України про працю та службу в органах місцевого самоврядування.



III. Права сектору

3.1. Сектор мае право:
3.1.1. ІІеревіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах 
місцевого самоврядування.
3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб, що 
працюють у виконавчих органах селищної ради документи, необхідні для 
виконання покладених на кадрову службу функцій.
3.1.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що 
проводяться у виконавчих органах селищної ради, скликати наради з питань, 
які віднесено до компетенції сектору.
3.1.4. Вносити пропозиції селищному голові з питань вдосконалення кадрової 
роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого 
самоврядування.
3.1.5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб органів 
місцевого самоврядування документи, інформаційні матеріали та пояснення, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.6. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.7. Розглядати відповідно до чинною законодавства звернення громадян з 
питань, що належать до компетенції сектору.
3.1.8. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, 
підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за згодою) до 
розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.9. На завідувача сектору та спеціаліста 1 категорії сектору поширюються 
основні обов’язки і права посадових осіб місцевого самоврядування 
передбачені Законом України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” та іншими нормативними актами.

IV. Організація роботи сектору

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і 
звільняється з посади селищним головою в установленному законодавством 
порядку. Завідувач сектору в своїй діяльності підзвітний та підконтрольний 
Безлюдівській селищній раді, селищному голові безпосередньо, секретарю 
Безлюдівської селищної ради.
4.2. Завідувач сектору:
4.2.1. Організовує роботу сектору, несе персональну відповідальнісіь за 
виконання покладених на сектор завдань, здійснення функцій та реалізацію 
прав, аналізує результати роботи сектору, вживає заходи щодо підвищення її 
ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників сектору за 
доручені ділянки роботи.
4.2.2. Забезпечує виконання працівниками сектору доручень селищного 
голови, секретаря селищної ради, керуючого справами виконавчого комітету 
селищної ради та службових обов’язків визначених посадовою інструкцією.
4.2.3. Визначає функціональні обов’язки спеціалістів сектору, розробляє їх 
посадові інструкції, контролює виконання працівниками сектору обов’язків 
та реалізацію їх прав.



4.2.4. В межах своїх повноважень ^представляє сектор у відносинах з 
державними і громадськими організаціями, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, громадянами.
4.2.5. Вирішує питання про взаємодію сектору з іншими виконавчими 
органами селищної ради, комунальними підприємствами, установами та 
організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.
4.2.6. Вносить на розгляд селищного голови проекти розпоряджень та інших 
документів з питань віднесених до компетенції сектору.
4.3. Завідувач сектору має право:
4.3.1. З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень сектору у разі 
потреби здійснювати частковий перерозподіл посадових обов’язків 
працівників сектору.
4.3.2. Надавати в установленому порядку селищному голові пропозиції щодо 
заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 
сектору.
4.4. До штату сектору входять:

- завідувач сектору;
- спеціаліст 1 категорії - 1.

4.5. Спеціаліст І категорії сектору призначається на посаду і звільняється з 
посади селищним головою в установленому законодавством порядку.
4.6. У період відсутності завідувача сектору, його обов’язки виконує 
спеціаліст 1 категорії сектору управління персоналом.
4.7. Штатна чисельність працівників сектору визначається та затверджується 
рішенням сесії Безлюдівської селищної ради.

V. Припинення діяльності

5.1 Припинення діяльності сектору здійснюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради.

VI. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами сектору

6.1. Під час реалізації повноважень, сектор взаємодіє з:
- виконавчими органами селищної ради та їх структурними підрозділами;
- постійними комісіями селищної ради і депутатами селищної ради;
- комунальними підприємствами, установами та організаціями;
- відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади 

інших органів місцевого самоврядування;
- об’єднаннями громадян, громадянами.

VII. Заключні положення

7.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням і 
таких, що не відносяться до питань кадрової роботи та служби в органах 
місцевого самоврядування, не допускається.
7.2. Ліквідація чи реорганізація сектору здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України та рішення селищної ради.



7.3. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження на сесії 
Безлюдівської селищної ради

Секретар селищної ради Я на СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

«Про призначення заступника голови
Безлюдівської селищної ради з питань 
інвестиційної діяльності»

Розглянувши пропозицію Безлюдівського селищного голови Кузьмінов< 
М.М., керуючись статтею 51 Закону України «Про місцеве самоврядування і 
Україні», статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевогс 
самоврядування» селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити на строк повноважень виконавчого комітету ради на посад) 
заступника голови Безлюдівської селищної ради з питань інвестиційної діяльност 
Малиш Дмитра Володимировича.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІ Ш Е Н Н Я
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження Комплексної регіональної 
програми «Правопорядок на 2021-2025 роки»

Розглянувши лист начальника ДУ «Те’мнівська ВК№100» від № про , 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
врахлвуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рща

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну регіональну програму «Правопорядок на 
2021-2025 роки» (додається).

2. Безлюдівський селищний раді передбачити кошти для реалізації даної 
Програми, виходячи з можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, (Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селишний головам v// \ Микола КУЗЬМІНОВ
1 Q / ? • / J-!



Додац
^Йг^вдінеяня сесії Безлюдівської

;і Ф Я І (^ТХ//"/S. I

1 скликання

г. р°к-
Авщний голова

. Кузьм інов

х>ч *Т ' 'у
Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації Комплексної регіональної програм^ ’ д /^д.

док на 2021- си»«

Орієнтовні обсяги фінансування ( гне. грн.) Загальні 
обсяги 

фінансу ван 
ня (тис.

ірн.)

As vn

—......... . ......... —

Назв:і напряму іія.івносгі (пріори і ез ні завдання)

............. ........ . .......

Термін виконання
Виконавець

— .. .
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ресоціалізація засуджених в державній установі «Гемнівська виправна колонія (№100)»

1.1

L—

Організація роботи \ відділеннях соціально-психологічної служби 
персоналом, установи щодо виправлення та ресоціалізації 
засх лжених та поліпшення умов праці начальників відділень

2021-2025 Об’єднана 
територіальна 
громада. ДУ 
«Гемнівська
ВК№100»

50 50
1 1.2 Поліпшення умов праці психологів установи та створення 

належного стану роботи щодо профілактики та попередження 
самоту бстіз і психоемоційної о розвантаження засуджених

2021-2025 50 50
1.3

—

Створення сприятливих умов для загальноосвітнього навчання 
засуджених в класах заочного навчання при Васищевській ЗОНІ I- 
111 сгхпенів 

■ 2021-2025 зо 3»
II. Забезпечення належних умов несення служби персоналом установи щодо організації охорони, нагляду і безпеки

в державній у с пінові «Гемнівська виправна колонія (№100)»

2.1 

..

Модернізація наявних інженерних загорож. елементів, 
конструкцій та сиі налізації

2021-2025

()б'< шана 
гериторіальна 
громада. ДУ 
«Гемнівська
ВК№)00»

50 50
2 2 Реконструкція розплідника службових собак

2021-2025 50 50
2.3 Забезпечення необхідним обладнанням та спеціальними засобами 

для спорядження групи швидкого реагування 2021-2025 25
Ь

!------------ ,

1 Іокраіцення \ мов на місцях несення служои особовим складом

2021-2025 50 50
Модернізація наявної системи відсо спостереження, придбання та 
встановлення с\масних камер відсо спостереження га 
гелекомун і каці й ного обладнан ня

2021-2025 зо зо



1-------
Орі< іззовні обсяз и фінансу ванни (і не. з рн.) іаіалі.пі 

обсязп 
фінансу вазі 

ия (ніс.
і рн.)

№ i/п

—

На зва напряме діяльної' зі (пріори ге і ні завдання) Термін виконаний
Виконавець

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 з
н ----------
4

=
• 6 7 X 9 10

p.6
-------------------  ——--------------------------------------------------------------------------- -
Превентивні заходи щодо попередження скоєння втечі 
засудженими та інших протиправних дій

—

2021-2025

..... ' ■

■> < 75

III. 1 Іокразцення матеріально-технічної бат державної установи «Гемнівська виправна колонія (№100)»

3.1.
Забезпечення заходів щодо переобладнання об'єктів комунально- 
і юбу то во го в и кор и ста пня 2021-2025 50 50

3.2 Модернізація об'єктів інфраструктури та ж и ггєдіяльності 
\станови 2021-2025

Об'єднана 
територіальна 
громада. ДУ 
«Гемнівська

ВК№100»

50 50

3.3. Проведення енергозберігаючих заходів із застосуванням сучасних 
матеріалів

2021-2025 50 40 50 140

3.4 Заходи щодо приведення до відповідних вимог будівель та споруд 
комунального призначення

2021-2025 60 60 80 200

3.5

4

1 іроведення робіт щодо благоус трою прилеглої території до 
установи

2021-2025 50 50 60 40 50 250
IV. іаходи і орз зізванії охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та мобілізаційної роботи державної установи «1 емнівеька виправна колонія (№100)»

4.1 Забезпечення та дотримання вимог чинного законодавства з 
охорон праці

2021-2025 Об'єднана 
територіальна 
громада. ДУ 
«Гемнівська 

ВК№100»

7 5

4.2 Проведення належних протипожежних заходів спрямованих на 
попередження пожеж та стихійних лих та їх наслідків

2021-2025 50 50

4.3 С творення необхідних умов для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних си туацій

2021-2025 зо зо
\ . Поліпшення умов праці працівників державної установи « Гемнівська виправна колонія (№100)»

5.1 Проведення культурно-масових заходів із залученням працівників 
естради та театру 2021-2025

Об'єднана 
територіальна 
громада. ДУ 
«Гемнівська 

ВК№100»

75 75

5.2 1 Іоліпшення умов проживання у квартирному гуртожитку для 
співробітників 2021-2025 20 20

Забезпечення своєчасної о прибуття співробітників до установи та 
зворотному напрямку

2021-2025 50 50 50 50 50 25(1 _
Покращення умов праці на місцях роботи співробітників 2021-2025 50 50



()рі< н і <>вні обсяі п фінансу ванни (і ис. і рн.) іаі а.іьиі 
обсяі >1 

фінансу ван
А» з/н Назва напряму діяльності (пріори геїні завдання) Термін виконання

Виконавець
......

2021 2022 2023 2024 2025 і рн.)

1 2
... ...

3 4 5 6 7 8 9 10

Безлюдівський селищний голова X/
VI и к о; і а К У З Ь VI1Н О В



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про преміювання селищного 
голови

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 
органів» та Положення про оплату праці та преміювання працівників 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, статті 
21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІНОВА 
Миколу Миколайовича за підсумками роботи за 2020 рік у розмірі 100% 
посадового окладу, встановленого на 01.01.2021 року.

2. Преміювати Безлюдівького селищного голову КУЗЬМІНОВА 
Миколу Миколайовича за підсумки роботи у січні 2021 року у розмірі 100% 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавки 
за високі досягнення у праці за фактично відпрацьований час.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIE скликання

РІШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо зміни 
меж села Мовчани Харківського 
району Харківської області

Відповідно до ст. 173, 174 Земе льного кодексу України, ст.ст. 10, 21, 24 
Закону України “Про державний земельний кадастр”, Закон України “Про 
внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо 
проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж 
сіл, селищ, міст, районів”, ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» , заслухавши землевпорядника Безлюдівської селищної ради 
Т каченко М.В., селищна рада

В И Р1 Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж села 
Мовчани Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Доручити Безлюдівському сез ищному голові Кузьмінову М.М. укласти 
договір на розробку проекту земле/строю щодо зміни меж села Мовчани 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області з 
суб’єктом господарювання, який має право на проведення робіт із землеустрою

3. Погоджений, у відповідності до вимог діючого законодавства проект 
землеустрою щодо змін меж подати до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з пи ^ёуГещщих відносин та екології.

УУонуЛ^'"

Безлюдівський селищний ГОЛ ола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу Безлюдівській селищній раді 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
дошкільного навчального закладу в смт. Безлюдівка 
по вулиці Кооперативна

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.791,120,123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закон'/ України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування дошкільного навчального закладу в смт. Безлюдівка по вулиці 
Кооперативна орієнтовною площею 0,5000 га на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради.

2. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. 
укласти договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з суб'єктом господарювання який має право на проведення робіт із 
землеустрою.

3. Після реєстрації даних про земельну ділянку в Державному земельному 
кадастрі проект землеустрою подати на затвердження до Безлюдівської 
селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIH скликання

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розташування паркової зони зі спортивними 
майданчиками та спорудами в смт Безлюдівка по площі Стадіонна.

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.79’,120,123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування паркової 
зони зі спортивними майданчиками та спорудами в смт. Безлюдівка по площі 
Стадіонна орієнтовною площею 1,500 га на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради.

2. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. 
укласти договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з суб'єктом господарювання, який має право на проведення робіт із 
землеустрою.

3. Після реєстрації даних про земельну ділянку в Державному земельному 
кадастрі проект землеустрою подати на затвердження до Безлюдівської 
селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова /дО" Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розташування Безлюдівського закладу культури в 
смт Безлюдівка по площі Стадіонна.

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.79‘,120,123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування 
Безлюдівського закладу культури в смт. Безлюдівка по площі Стадіонна 
орієнтовною площею 6,0000 га на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради.

2. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. 
укласти договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з суб'єктом господарювання, який має право на проведення робіт із 
землеустрою.

3. Після реєстрації даних про земельну ділянку в Державному земельному 
кадастрі проект землеустрою подати на затвердження до Безлюдівської 
селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Копилову Дмитру 
Євгеновичу по вул. Орешкова,154 в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Копилова Дмитра 
Євгеновича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Копилову 
Дмитру Євгеновичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Орешкова, 154, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Копилову Дмитру Євгеновичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0124) площею 0,0574 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. 
Васищеве, по вул. Орешкова, 154 Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Копилову Дмитру Євгеновичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Се

Безлюдівський селищний голова ч Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної
ділянки гр. Ченцовій Марині 
Петрівні по вул. Пушкіна,28 в смт 
Васищеве

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ченцової Марини 
Петрівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ченцовій Марині Петрівні для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0400 га в смт Васищеве, по вул. Пушкіна,28 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ченцовій Марині Петрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0136) площею 
0,0400га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту смт. Васищеве, по вул. Пушкіна,28 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Ченцовій Марині Петрівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Ц f Л уХд \ 
рд Ы К

уЛ У /
V >, -Ч39Саа : У 

аА а і

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Двойнікову Андрію 
Анатолійовичу по вул. Слобідській, 
78 в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Двойнікова 
Андрія Анатолійовича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Двойнікову 
Андрію Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Слобідській, 78, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Двойнікову Андрію 
Анатолійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0176) 
площею 0,1400 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
смт. Васищеве, по вул. Слобідській,78 Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Двойнікову Андрію Анатолійовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Іону ґ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія - VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Узун Сіругії 
Ашдаарівни по пров. Лісний, 12 в 
с. Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Узун Сіругії 
Ашдаарівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Узун Сіругії 
Ашдаарівни, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Лизогубівка по пров. 
Лісний, 12, Безлюдівської селищної ради, розробник ТОВ «Скіф» Железова 
Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Узун Сіругії Ашдаарівни 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0049) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
с. Лизогубівка по пров. Лісний, 12, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Узун Сіругії Ашдаарівні, право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Кураксіній Валентині 
Василівні по пров. Луговий,! в селі 
Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кураксіної 
Валентини Василівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кураксіній 
Валентині Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
пров. Луговий,!, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кураксіній Валентині Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0026) площею 0,1485 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по пров. Луговий,!, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Кураксіній Валентині Василівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Грищенко Любов 
Васисилівні по вул. Центральній, 57 
в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр.Грищенко Любов 
Василівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Грищенко 
Любов Василівни, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
вул. Центральній,57, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Грищенко Любов Василівни, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0025) площею 
0,2417га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
села Лизогубівка, по вул. Центральній,57, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Грищенко Любов Василівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність -земельної ділянки гр. Блудову Михайлу 
Васильовичу по вул. Шкільній, 55 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудова Михайла 
Васильовича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудову 
Михайлу Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
вул. Шкільній,55, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудова Михайла Васильовича 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0032) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по вул. Шкільній,55, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Блудову Михайлу Васильовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

р^ону - Ч'
Безлюдівський селищний голой^/jC /7/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Варванській Ганні Василівні в селі Лизогубівка по пров. Шкільний,З 
Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Варванської 
Ганни Василівни, сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Варванській 
Ганні Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
пров. Шкільний,3 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у вчасність гр. Варванській Ганні Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0031) площею 0,2452 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по пров. Шкільний,3, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Варванській Ганзі Василівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Затолокіній Тетяні 
Іларіонівні по вул. Нижній,41.в с. 
Лизогубівка

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Затолокіної 
Тетяни Іларіонівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Затолокіній 
Тетяні Іларіонівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Лизогубівка по вул. 
Нижній, 41, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Затолокіній Тетяні Іларіонівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:005:0042) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. 
Лизогубівка по вул. Нижній,41, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Затолокіній Тетяні Іларіонівні, право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Хозі М. О. по пров.
Новий,18 в с. Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Хозі Миколи 
Олександровича, сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хозі Миколі 
Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Котляри по пров. Новий, 18, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Хозі Миколі Олександровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:006:0068) площею 0,2110 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Котляри 
по пров. Новий, 18, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Хозі Миколі Олександровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голо



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Собенко Геннадію 
Вікторовичу по вул. Східна, 24 в с.
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Собенко Геннадія 
Вікторовича сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність із земель категорії житлової та громадської забудови площею 0,1500 
га гр. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Котляри по вул. Східній,24, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Собенко Геннадію Вікторовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181200:01:001:0228) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Котляри 
по вул. Східній,24, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Собенко Геннадію Вікторовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав владності «а нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Мінаковій Тетяні 
Тимофіївні по вул. Кудрявій, 38 в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Мінакової Тетяни 
Тимофіївни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мінаковій 
Тетяні Тимофіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Кудрявій, 38, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Мінаковій Тетяні Тимофіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0179) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. 
Васищеве, по вул. Кудрявій,38 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Мінаковій Тетяні Тимофіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищнии голова Микола КУЗЬМІНОВ



J

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Мінаковій Тетяні 
Тимофіївні по вул. Кудрявій, 38 в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Мінакової Тетяни 
Тимофіївки, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мінаковій Тетяні Тимофіївні для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0460 га в смт Васищеве, по вул. Кудрявій, 38, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Мінаковій Тетяні Тимофіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0178) площею 
0,0460га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та' громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту смт. Васищеве, по вул. Кудрявій,38 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Мінаковій Тетяні Тимофіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

£ а с е

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Золотько Н. П. по вул. 
Польовій,!, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Золотько Наталії 
Петрівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1444 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Польовій,!, в 
смт Васищеве Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Бондаренко
Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Золотько Наталії Петрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:021:0093) площею 0,1444 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт Васищеве по вул.
Польовій, 1, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Золотько Наталії Петрівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Золотько Д. О. по вул. 
Городній,16,в смт Васищеве

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Золотько Дмитра 
Олександровича селищна рада -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Городній, 16 в 
смт Васищеве Безлюдівської селищної ради. Розробник ФО-П Бондаренко 
Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Золотько Дмитра 
Олександровича земельну ділянку (кадастровий номер 
6325156400:00:010:0046) площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Васищеве по вул. Городній, 16, Харківського району
Харківської області.

3. Громадянину Золотько Дмитру Олександровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

у.

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія УШ скликання

Р І КГ Е Н Н Я

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Філатовій Наталі Ігорівні, 
Кириченко Марині Ігорівні в смт Хорошеве по вулиці 1-го Травня, 7-А

Розглянувши заяву гр. Філатозої Наталі Ігорівни, Кириченко Марини 
Ігорівни про передачу у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Хорошеве по вулиці 1-го Травня. 7-А витяг з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку, відповідно до ст. 118,89,121 Земельного Кодексу 
України, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. 
Кириченко Марини Ігорівни, Філатозої Наталії Ігорівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт.
Хорошеве по вулиці 1-го Травня, 7-А 
області.

Харківського району Харківської

2 .Передати безоплатно у спільну сумісну власність гр. Філатовій Наталі 
Ігорівні, Кириченко Марині Ігорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
6325159100:00:010:0132), площею 1), 1190 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту селища міського типу Хорошеве по 
вулиці 1-го Травня, 7-А Харківського району Харківської області.

3 .Громадянам Філатовій Наталі Ігорівні, Кириченко Марині Ігорівні право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

С £1 .

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Журавель Аллі Миколаївні в сит Хорошеве, по вулиці Дачна, 28, 
Харківського району Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Журавель Алли 
Миколаївні, селищна рада

ВИ РІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вулиці Дачна, 28 в 
смт Хорошеве Безлюдівської селиш,ної ради, Харківського району, Харківської 
області. Розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Земельній ділянці (кадастровий номер 6325159100:00:015:0052) 
присвоїти поштову адресу: Харківська область, Харківський район, смт 
Хорошеве , вулиця Дачна, 28 .

3. Передати безкоштовно у власність гр. Журавель Аллі Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:015:0052)площею 0,1500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт Хорошеве , вулиця 
Дачна, 28 Харківського району Харківської області.

4. Громадянці Журавель Аллі Миколаївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на Hepyxov е майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
yt* А^439б^



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА < СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки Пироженко
Антоніні Єгорівні в смт Хорошеве по вулиці Нова,! 1 
Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Пироженко Антоніни Єгорівни про передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Хорошеве по вулиці Нова, 11, 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, відповідно до 
ст. 118,121 Земельного Кодексу України, п.5 ст.16 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сг.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянкг в натурі (на місцевості) гр. Пироженко 
Антоніні Єгоріні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Хорошеве по 
вулиці Нова 11, Безлюдівської селищної ради, Харківського району. 
Харківської області, розробник ФОН Ряснянська Оксана Олександрівна,

2. Передати безкоштовно у власність гр. Пироженко Антоніні Єгорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:004:0099) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт 
Хорошеве по вулиці Нова, 11, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Пироженко А ітоніні Єгорівні, право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова //Сґ' Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Солоненко Надії Кирилівні в смт Хорошеве 
по вулиці Джерельна, 25-А Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Солоненко Надії Кирилівни про передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Хорошеве по вулиці 
Джерельна, 25-А, витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, відповідно до ст.118,121 Земельного Кодексу України, п.5 ст.16 
Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Солоненко 
Надії Кирилівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Хорошеве по 
вулиці Джерельна, 25-А, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
розробник ТОВ «ЗЕМСЕРВІС-Б»,Те іепанова Наталія Миколаївна.

2. Передати безкоштовно у гласність гр. Солоненко Надії Кирилівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:012:0109) площею 0,1000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт 
Хорошеве по вулиці Джерельна, 25-А, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Солоненко Надії Кирилівні, право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Безлюдівський селищний голова I Микола КУЗЬМІНОВ

ЧГА р а ї



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Реброву 
О.І. по пров. Боровому,17 в с. 
Подольох.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про[ державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Реброва Олександра 
Івановича селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по пров. Боровому в с.
Подольох Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Земельній ділянці (кадастровий номер 6325156401:00:001:0076) 
присвоїти поштову адресу: Харківська область, Харківський район, с.
Подольох, пров. Боровий, 17.

3. Передати безкоштовно у власність гр. Реброву Олександру Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0076)площею 0,2500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищцої ради в межах населеного пункту с. Подольох по пров. 
Боровому, 17, Харківського району Харківської області.

4. Громадянину Реброву Олександру Івановичу право власності на
земельну ділянку зареєструвати ^Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

!
II й З

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голов



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Волк Світлані 
Олександрівні по пров. Боровому,13 
в с. Подольох.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Волк Світлани 
Олександрівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по пров. Боровому в с. 
Подольох Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області. Розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Земельній ділянці (кадастровий номер 6325156401:00:001:0077) 
присвоїти поштову адресу: Харківська область, Харківський район, с. 
Подольох, пров. Боровий, 13.

3. Передати безкоштовно у власність гр. Волк Світлані Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0077)площею 0,2500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Подольох по пров. 
Боровому, 13, Харківського району Харківської області.

4. Громадянці Волк Світлані Олександрівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєсдрй-р^чових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме мйцно,. х?

Безлюдівський селищний голова Лот' і Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. 
Шевцовій Л.О. по пров. 
Боровому 15, в с. Подольох.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Шевцової Людмили 
Олександрівни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по пров. Боровому в с. 
Подольох Безлюдівської селищної ради. Розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Земельній ділянці (кадастровий номер 6325156401:00:001:0075) 
присвоїти поштову адресу: Харківська область, Харківський район, 
с. Подольох, пров. Боровий, 15.

3. Передати безкоштовно у власність гр. Шевцовій Людмилі 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0075) 
площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
с. Подольох по пров. Боровому, 15, Харківського району Харківської області.

4. Громадянці Шевцовій Людмилі Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати-' *в. Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав^влдсності на нерухоме майно.

Гг.ГЇ-'- '
Безлюдівський селищний голова / Z/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Гайденко Тетяні 
Михайлівні по вул. Перемоги, 235-Б 
в смт Безлюдівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Гайденко Тетяни 
Михайлівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гайденко 
Тетяні Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка, по вул. Перемоги,235-Б 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Старікова Світлана Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Гайденко Тетяні Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:041:0051) площею 0,0934 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. 
Безлюдівка, по вул. Перемоги,235-Б Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Гайденко Тетяні Михайлівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Бутнік Віктору Іллічу по 
пров. Луговий,5 в смт Безлюдівка.

Відповідно до ст.ст. 118,’ 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бутнік Віктора 
Ілліча, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бутнік 
Віктору Іллічу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Безлюдівка, по 
пров.Луговому,5 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Юхимець Людмила Вікторівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Бутнік Віктору Іллічу земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:035:0076) площею 0,1500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. Безлюдівка, по 
пров. Луговий,5 Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Бутнік Віктору Іллічу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

хЄ,7/
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Богданову Олексію Вікторовичу в смт. 
Безлюдівка по вулиці Нагірна Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Богданова Олексія Вікторовича про передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт. Безлюдівка по вулиці Нагірна , витяг з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку, відповідно до ст.118,121 Земельного Кодексу України, 
п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Богданову Олексію Вікторовичу для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: 
вулиця Нагірна, в м їжах населеного пункту смт. Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Богданову Олексію 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:010:00481, площею 0,1000 га для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови з переведенням до категорії 
земель сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Нагірна, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Богданову Олексію Вікторовичу право
власності на земель; у ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності
на нерухоме майно.

' Z /І

Д/ Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РЇШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про внесення змін до рішення XXXXIV сесії Безлюдівської селищної 
ради VII скликання від 25 лютого 2020 року «Про передачу у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва гр. Сухіну Е.В.»

Відповідно до статей 12, 22, 81. 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяву громадянина Сухіна Е.В., 
селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
Внести зміни до рішення XXXXIV сесії Безлюдівської селищної ради VII 
скликання від 25 лютого 2020 року «Про передачу у власність земельної 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. 
Сухіну Е.В.» та викласти його в наступній редакції:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) 
гр. Сухіну Едуарду Вікторовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Сухіну Едуарду Вікторовичу 
земельну ділянку № 825 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер 6325155600:01:001:1 164), площею 
0,2182 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського
призначення, що розташована за межами населеного пункту смт 
Безлюдівка на території Безлюдівської селищної ради Харківського
району Харківської області.
Гр. Сухіну Едуарду Вікторовичу правр власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав нд нерухоме майно та
реєстрі прав власності на нерухоме

Безлюдівський селищний голова ша КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Безлюдівської селищної 
ради VII скликання від 23 квітня 2019 року «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)громадян Ольховик Тетяни 
Григорівни, Варич Ольги Олексіївни »

Відповідно до статей 12, 22, 81 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяву гр. Варич О.О., Ольховик 
Т.Г., селищна рада

В И Р І ШИЛА:

Внести зміни до рішення XXXIV сесії Безлюдівської селищної ради VII 
скликання від 23 квітня 2019 року «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення(відновленнл) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості)громадян Ольховик Тетяни 
Григорівни, Варич Ольги Олексіївни.» та викласти його в наступній 
редакції:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) 
гр. Ольховик Тетяни Григорівни, гр. Варич Ольги Олексіївни для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована 
за межами населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати в спільну часткову власність громадянам Ольховик Тетяні 
Григорівні, гр. Варич Ольгі Олексіївні земельну ділянку № 1574 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва(кадастровий 
номер 6325155600:01:002:0274). площею 0,2268 га за рахунок категорії 
земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами 



населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянам Ольховик Тетяні Григорівні, гр. Варич Ольгі Олексіївні 
право власності на земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:01:002:0274) зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр, Передерій Сергію Володимировичу 
в смт. Безлюдівка по вулиці Блудова Ф.. 26Харківського району Харківської 
області

Розглянувши заяву гр. Передерій Сергія Володимировича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в смт. Безлюдівка по вулиці Блудова Ф., 26 , керуючись от. 12,1 і 8, 186-1, Земельного 
Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Передерій Сергію Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, площею 0,1500 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по 
вулиці Блудова Ф., 26 Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб'єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з 
Державного земельного кадастру подати на затвердження до 
Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з ігит^^д^^дьних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. 
Караченцеву В.І. на розробку 
проекту землеустрою - щодо 
відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва в смт. 
Васищеве.

Розглянувши заяву гр. Караченцева Володимира Івановича, який 
проживає в смт. Васищеве вул. 1-го Травня 32 з проханням надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт. 
Васищеве для ведення садівництва орієнтовно площею 0,1000 га, керуючись 
ст.26, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ",ст.ст. 26,50 
Закону України "Про землеустрій", ст.ст. 12, 19, 20,116,118,123 Земельного 
кодексу України селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Караченцеву Володимиру Івановичу дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
садівництва із земель комунальної власності, категорії житлової та громадської 
забудови орієнтовно площею 0,1000 га в смт. Васищеве, Харківського району, 
Харківської області (прилеглої до земельної ділянки № 32 по вул. 1-го Травня).

2. Гр. Караченцеву Володимиру Івановичу замовити та розробити проект 
землеустрою земельної ділянки відповідно до діючого законодавства.

3. Проект землеустрою надати на розгляд та затвердження до 
Безлюдівської селищної ради згідно чинного законодавства.

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кришталь Н. І. в смт. Безлюдівка по 
вулиці Перемоги (біля буд. № 205).

Розглянувши заяву гр. Кришталь Наталі Іванівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по вулиці 
Перемоги, 205 , керуючись ст.12.1 ! 8, 186-1, Земельного Кодексу України, 
ст.50. 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кришталь Наталі Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1500 га за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Перемоги 
(біля буд. № 205) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвер іження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
екології та земельних відносин.

Безлюдівський селищний голова /^7 Микола КУЗЬМІНОВ
І/ W ,*9 / / Є .j І \ '.-г* «А \ %



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Шитікову Ю.О. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви 
гр. Шитікова Ю.О., сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шитікова 
Юрія Олексійовича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Шитікову Юрію Олексійовичу 
земельну ділянку №785 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1327), площею 0,2108 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Шитікову Юрію Олексійовичу право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1327) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

У/

Безлюдівський селищний голова у Г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Шитіковій Т.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви 
гр. Шитікової Т.В., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Шитікової 
Тетяни Вяеславівни для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Шитіковій Тетяні Вячеславівні 
земельну ділянку №784 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1329), площею 0,2108 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами наседеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Шитіковій Тетяні Вячеславівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1329) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Гайденко К.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Гайденко К.М., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гайденко 
Ксенії Миколаївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Гайденко Ксенії Миколаївні 
земельну ділянку №1507 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0445), площею 0,2108 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Гайденко Ксенії Миколаївні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0445) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно. .

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Юнаковій Є.Д. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Юнакової Є.Д., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Юнакової 
Євдокії Дмитрівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Юнаковій Євдокії Дмитрівні 
земельну ділянку №1583 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0449), площею 0,2268 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Юнаковій Євдокії Дмитрівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0449) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно. -

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Романюхі Л.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр.Романюхи Л.В., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Романюхи 
Любов Василівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Романюхі Любов Василівні земельну 
ділянку №463 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер: 6325155600:01:001:0775), площею 0,2225 га за рахунок 
категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Романюхі Любов Василівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:0775) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Романюхі Р.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Романюхи Р.В., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Романюхи 
Романа Володимировича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Романюхі Роману Володимировичу 
земельну ділянку №464 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:0777), площею 0,2225 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Романюхі Роману Володимировичу право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:0777) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

/у. У "б W
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Безлюдівський селищний голова (/tf Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Авдаковій О.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Авдакової О.В., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Авдакової 
Ольги Василівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Авдаковій Ользі Василівні земельну 
ділянку №532 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер: 6325155600:01:001:1325), площею 0,2225 га за рахунок 
категорії земель сільськогоспрдарського призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Авдаковій Ользі Василівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1325) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

хСї а с Гук.

| 2й/ ІГШІІ ''У
Безлюдівський селищний голова /zfy Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Ларіну М. І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Ларіна М.І., селищна 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Ларіна 
Михайла Івановича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Ларіну Михайлу Івановичу 
земельну ділянку №1278 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1065), площею 0,2318 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Ларіну Михайлу Івановичу право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1065) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова ■'? Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр.СтародубцевуО.М.на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр.Стародубцева О.М., сесія 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Стародубцева 
Олексія Миколайовича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Стародубцеву Олексію 
Миколайовичу земельну ділянку №1504 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер: 
6325155600:01:002:0454), площею 0,2108 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного 
пункту смт.Безлюдівка на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Стародубцеву Олексію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0454) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова / Микола КУЗЬМІНОВ
У

р А ї В



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
Сільськогосподарського виробництва гр. Хваліботі В.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Хваліботи В.В., 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хваліботі 
Валентині Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Хваліботі Валентині Володимирівні 
земельну ділянку №905 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1324), площею 0,2224 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Хваліботі Валентині Володимирівні право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1324) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова 4 Микола КУЗЬМІНОВ

р л



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Сладкомедовій Л.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр.Сладкомедової Л.М., 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Сладкомедової 
Людмили Миколаївни для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Сладкомедовій Людмилі Миколаївні 
земельну ділянку №1343 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0450), площею 0,2098 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Сладкомедовій Людмилі Миколаївні право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0450) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

// 'Т k 'І ”.
Г

Безлюдівський селищний голова , ІМикола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Трач Т.М. на території 
Безлюдівської селищної радиХарківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр.Трач Т.М., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Трач Тетяни 
Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Трач Тетяні Михайлівні земельну 
ділянку №1487 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер: 6325155600:01:002:0451), площею 0,2108 га за рахунок 
категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Трач Тетяні Михайлівні право власності на земельну ділянку 
(кадастровий номер: 6325155600:01:002:0451) зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав власності на 
нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Селевко В.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр.Селевко В.І., селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Селевко 
Віктора Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Селевко Віктору Івановичу земельну 
ділянку №862 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер: 6325155600:01:001:1326), площею 0,2108 га за рахунок 
категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Селевко Віктору Івановичу право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1326) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Григор’єву О.В. на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія PH № 898515 та звернення гр. Григор’єва О.В. 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Григор’єву Олександру Володимировичу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних 
кадастрових гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації 
території земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що 
розташовані за межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Григор’єву О.В. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

15 ІЇ/ Ь - .41 V- \
| ч,™ | - ' ■ -■ ‘' І І'* ґ''Безлюдівський селищний голова _ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 9 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр.Скородумову П.С. на розробку технічної 
Документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія РН № 898519 та звернення гр. Скородумова П.С. 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Скородумову Павлу Семеновичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Скородумову П.С. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний ГОЛОВІ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Стояновій Т.І. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського районуХарківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0260760 та звернення гр. Стоянової Т.І. 
селищна рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Стояновій Тамарі Інокентіївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Стояновій Т.І. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
г . .. .. л<.'Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екологи.
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Клімову Г. К. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0278111 та звернення гр. Клімова Г.К. 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Клімову Геннадію Казіміровичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Клімову Г.К. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.
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Безлюдівський селищний голова; \ . Q Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Стадник Ю.І. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського районуХарківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0255832 та звернення гр. Стадник Ю.І. 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Стадник Юрію Івановичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Стадник Ю.І. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної
ради.

3. Контроль за виконанням рішення по шна постійно діючу комісію 

 

Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Савичу А. П. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної радиХарківського районуХарківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0255741 та звернення гр. Савича А.П. 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Савичу Андрію Павловичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Савич А.П. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Чечко С. А. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0255391 та звернення гр. Чечко С.А. селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Чечко Світлані Альбертівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Чечко С.А. надати розроблену згідно з вимогами чинного законодавства 
технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова \ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Роман В. П. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної радиХарківського районуХарківської 
області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0255702 та звернення гр. Роман В.П. селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Роман Вірі Пилипівні на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових гектарів, 
межі яких встановлено згідно з проектом організації території земельних часток 
(паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Роман В.П. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Роман В.П. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на 
земельну частку (пай) серія ХР № 0255701 та звернення гр. Роман В.П. селищна 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Роман Вірі Пилипівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних кадастрових 
гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що розташовані за 
межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Роман В.П. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до селищної
ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу громадянам Кривонос Аллі
Василівні на розробку документації на викуп забудованої 
земельної ділянки за адресою смт. Безлюдівка , 
вулиця Зміївська , 2 б

Розглянувши заяву гр. Кривонос Алла Василівни про викуп земельної 
ділянки (кадастровий номер 6325155600:00:012:0014 ) площею 0,3353 га по 
вулиці Зміївська, 2 6, в смт. Безлюдівка, Харківського району Харківської 
області, на яких розташовані нежитлова будівля АЗС з допоміжними спорудами, 
які належить гр. Кривонос А.В. на праві приватної власності, керуючись ст.ст. 
12, 38, 127, 128 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Кривонос Аллі Василівні дозвіл на розробку документації 
(проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки) на викуп 
забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
кадастровий номер 6325155600:00:012:0014, площею 0,3353 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Харківська 
область, Харківській район, смт. Безлюдівка, вулиця Зміївська, 2 б, на якій 
розташована нежитлова будівля, АЗС з допоміжними спорудами, яка 
належить гр. Кривонос А.С. на праві приватної власності.

2. Громадянці Кривонос Аллі Василівні укласти договір з селищною радою 
на оплату авансового внеску у розмірі 15 000 (п'ятнадцять ) тисяч гривень в 
рахунок оплати вартості земельної ділянки та перерахувати вказані кошти на 
розрахунковий рахунок селищної ради, відкритий у органі Державного 
казначейства України.

3. В установленому законом порядку організувати та провести конкурс з 
відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки для продажу.

4. Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. укласти з переможцем 
конкурсу договір на проведення експертної грошової оцінки земельної 



ділянки (зазначений у п.1 цього рішення), фінансування якої здійснити за 
рахунок авансового внеску гр. Кривонос А.В.

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд та 
затвердження до Безлюдівської селищної ради в установленому законом 
порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
депутатську комісію Безлюдівської селищної ради з питань земельних 
відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу гр. Кошикову Володимиру Васильовичу 
на розробку документації на викуп забудованої земельної ділянки 
за адресою смт. Васищеве , вулиця Орешкова, 81-А

Розглянувши заяву гр. Кошикова Володимира Васильовича про викуп 
земельної ділянки (кадастровий номер 6325156400:00:023:0001 ) площею 0,0081 
га по вулиці Орешкова, 81-А, в смт. Васищеве, Харківського району 
Харківської області, на яких розташовані автобусна зупинка з торгівельним 
павільйоном , яка належить гр. Кошикову В.В. на праві приватної власності, 
керуючись ст.ст. 12, 38, 127, 128 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати гр. Кошикову Володимиру Васильовичу дозвіл на розробку 
документації (проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки) на 
викуп забудованої земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення кадастровий номер 6325155600:00:023:0001, площею 0,0081 
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 
Харківська область, Харківській тайон, смт. Васищеве, вулиця Орєшкова. 
81-А, на якій розташована нежитлова будівля, автобусна зупинка з 
торгівельним павільйоном , яка належить гр. Кошикову В.В. на праві 
приватної власності.

2. Громадянину Кошикову Володимиру Васильовичу укласти договір з 
селищною радою на оплату авансе вого внеску у розмірі 5 000 (п'ять ) тисяч 
гривень в рахунок оплати вартості земельної ділянки та перерахувати 
вказані кошти на розрахунковий рахунок селищної ради, відкритий у органі 
Державного казначейства України.

3. В установленому законом порядку організувати та провести конкурс з 
відбору суб’єкту оціночної піпльності щодо проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянк а для продажу.

4. Безлюдівському селищному голов Кузьмінову М.М. укласти з переможцем 
конкурсу договір на проведення експертної грошової оцінки земельної 



ділянки (зазначений у п.1 цього рішення), фінансування якої здійснити за 
рахунок авансового внеску гр. Кошикова В.В.

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд та 
затвердження до Безлюдівської селищної ради в установленому законом 
порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
депутатську комісію Безлюдівської селищної ради з питань земельних 
відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова -^Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Фоміну Валерію 
Миколайовичу по вул. Зелена,3 в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Фоміна Валерія 
Миколайовича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Фоміну 
Валерію Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Зеленій,З, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Фоміну Валерію Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:019:0192) площею 0,1386 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. 
Васищеве, по вул. Зеленій,3, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Фоміну Валерію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Кураксіній Ользі 
Вікторівні по вул. Миру,21 в селі 
Лизогубівка. 

>
Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кураксіній Ользі 
Вікторівні, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кураксіній 
Ользі Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
вул. Миру,21 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кураксіній Ользі Вікторівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:008:0055) площею 0,2000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по вул. Миру, 21, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Кураксіній Ользі Вікторівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голові?/' Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Філатову В.М.

Розглянувши заяву гр. Філатова Віктора Михайловича, який мешкає в 
м. Харкові вул. Лермонтовська буд. 38, кв. 20 з проханням надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що 
визначена для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122, п. 21 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Філатову Віктору Михайловичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
(землі колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний 
партизан», що припинене) для ведення фермерського господарства, у 
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.
3. Гр. Філатову В.М. укласти договір на розроблення проекту 
землеустрою з суб’єктом господарювання, який має право на проведення 
робіт із землеустрою.
4. Гр. Філатову В.М. виготовлений та узгоджений проект землеустрою 
подати для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Коц М.В.

Розглянувши заяву гр. Коц Марії Вікторівни, яка мешкає в м. Харкові 
вул. Чайковська буд. 33-Б, кв. 60, з проханням надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що визначена 
для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122 п. 21 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Коц Марії Вікторівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
(землі колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний 
партизан», що припинене) для ведення фермерського господарства, у 
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.
3. Гр. Коц М.В. укласти договір на розроблення проекту землеустрою з 
суб’єктом господарювання, який має право на проведення робіт із 
землеустрою.
4. Гр. Коц М.В. виготовлений та узгоджений проект землеустрою подати 
для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому законом



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Д’якову А.В.

Розглянувши заяву гр. Д’якова Андрія Вікторовича, який мешкає в м. 
Харкові вул. Чайковська буд. З З-Б, кв. 60 з проханням надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що 
визначена для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122 п. 21 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Д’якову Андрію Вікторовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
(землі колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний 
партизан», що припинене) для ведення фермерського господарства, у 
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.

3. Гр. Д’якову А.В. укласти договір на розроблення проекту землеустрою 
з суб’єктом господарювання, який має право на проведення робіт із 
землеустрою.

4. Гр. Д’якову А.В. виготовлений та узгоджений проект землеустрою 
подати для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Д’яковій Н.О.

Розглянувши заяву гр. Д’якової Наталії Олексіївни, яка мешкає в м. 
Харкові вул. Лебединця буд. 7, з проханням надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що визначена 
для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122, п. 21 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Д’яковій Наталії Олексіївні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
(землі колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний 
партизан», що припинене) для ведення фермерського господарства, у 
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.
3. Гр. Д’яковій Н.О. укласти договір на розроблення проекту 
землеустрою з суб’єктом господарювання, який має право на проведення 
робіт із землеустрою.
4. Гр. Д’яковій Н.О. виготовлений та узгоджений проект землеустрою 
подати для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Філатовій 10.0.

Розглянувши заяву гр. Філатової Юлії Олександрівни, яка мешкає в м. 
Харкові вул. Корчагінців буд. 17 кв. 43, з проханням надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що 
визначена для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122, п.21 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Філатовій Юлії Олександрівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
(землі колективного сільськогосподарського підприємства «Червоний 
партизан», що припинене) для ведення фермерського господарства, у 
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.
3. Гр. Філатовій Ю.О. укласти договір на розроблення проекту 
землеустрою з суб’єктом господарювання, який має право на проведення 
робіт із землеустрою.
4. Гр. Філатовій Ю.О. виготовлений та узгоджений проект землеустрою 
подати для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства гр. Філатову М.О.

Розглянувши заяву гр. Філатова Михайла Олексійовича, який мешкає в 
м. Харкові вул. Лермонтовська буд. 38, кв. 20 з проханням надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), що 
визначена для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, керуючись ст.ст. 12,81,118,121,122, п. 21 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ч.І ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Філатову Михайлу Олексійовичу дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності, (землі колективного сільськогосподарського підприємства 
«Червоний партизан», що припинене) для ведення фермерського 
господарства, у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Розмір та площа земельної ділянки уточнюється при виготовленні 
проекту землеустрою.
3. Гр. Філатову М.О. укласти договір на розроблення проекту 
землеустрою з суб’єктом господарювання, який має право на проведення 
робіт із землеустрою.
4. Гр. Філатову М.О. виготовлений та узгоджений проект землеустрою 
подати для розгляду до Безлюдівської селищної ради в установленому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Фомічову А. В. зі зміною цільового призначення за 
адресою вул. Зміївська, 84 Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.ст. 12, 20, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій". Постанови Кабінету Міністрів України 
№1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного 
кадастру", розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка 
розташована за адресою: смт Безлюдівка, вул. Зміївська, 84 на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності гр. Фомічову А.В. кадастровий номер 
6325155600:00:019:0137 для будіїництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) зі зміною 
цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
за адресою: смт Безлюдівка, вул. Зміївська, 84 на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського район}' загальною площею 0,1500 га.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, розташованої за 
адресою: смт Безлюдівка, вул. Зміївська, 84 на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, площею 0,1500 га 
кадастровий номер 6325155600:00:019:0137 із земель для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01) на цільове призначення - 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 
03.07) та зміна угідь земельної ділянки малоповерхова забудова (КВЗУ 
007.01), на - землі під соціально-культурними об’єктами ( КВЗУ 008.03).

3. Контроль за виконанням цього ршіення' покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин та еколдаї^^-'

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



і
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Петровій Яні Семенівні в смт Безлюдівка 
по провулку Полуничному Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Петрової Яни Семенівни про передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт. 
Безлюдівка по провулку Полуничному, витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку, відповідно до ст. 118,121 Земельного Кодексу 
України, п.5 ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Петрової Яни Семенівни для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель житлової 
та громадської забудови зі зміною цільового призначення, 
розташованої за адресою: провулок Полуничний, в межах 
населеного пункту смт. Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Петровій Яні Семенівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:032:0218), 
площею 0,1553 га для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови з переведенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту 
селища міського типу Безлюдівка по провулку Полуничному, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Петровій Яні Семенівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

Безлюдівський селищний голова J/t-j М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Старовій Ганні 
Сафронівні по вул. Центральній, 
146 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старової Ганни 
Сафронівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Старовій Ганні 
Сафронівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі Лизогубівка, по 
вул. Центральній, 146, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Іванов Юрій Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Старовій Ганні Сафронівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0034) площею 0,1000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по вул. Центральній, 146, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Старовій Ганні Сафронівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

о ХАону ,''X

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
іЧ-іСІг Т

V.«396»
А Ї у



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1
обсяги фінансування Програми 
боротьби із захворювання на 
туберкульозна 2021 рік»

Розглянувши обговоривши додаток №1 обсяги фінансування Програми 
боротьби із захворювання на туберкульоз» на 2021 рік керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування боротьби із захворювання 
на туберкульоз» на 2021 рік (додається).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування Програми 
за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М^Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток I

доПрограми бородьби із 
захворюванням на туберкульоз на 
2121-2023 роки

«Обсяги фінансування комплексної Програми боротьби із захворюванням на 
туберкульоз на 2121рік

№ п/п Найменування Обсяги 
фінансуванн 

я (грн)

Джерела 
фінансування

1 2142

централізовані заходи боротьби з туберкульозом 139000

селищний 
бюджет

Всього: х" 139 000
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Усесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування 
регіональної Програми «Онкологія» 

на 2021 рік

Розглянувши та обговоривши додаток №1 «Обсяги регіональної Програми 
«Онкологія» на 2021 рік керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування регіональної Програми 
«Онкологія»на 2021 рік (додається).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування Програми 
за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова



Додаток I

до регіональної програми Програми"Онколлогія" на 
2021-2023 роки

«Обсяги фінансування регіональної Програми"Онкологія" на 2021 рік

№ п/п Найменування Обсяги фінансування 
(грн)

Джерела 
фінансування

1 2145

Онкологія 100000

селищний бюджет

Всього: 100 000

Безлюдівський селищний голова //І Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

«Про врегулювання процедури 
конкурсного відбору з визначення 
виконавця послуг з домоволодінь приватного 
сектору та багатоквартирних будинків на
території Безлюдівської селищної ради»

З метою врегулювання процедури конкурсного відбору з визначення 
виконавця послуги з вивезення побутових відходів з приватного сектору та 
багатоквартирних будинків на території Безлюдівської селищної ради, 
відповідно до статті Закину України «Про житлово-комунальні послуги», статті 
21 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 року № 1173 «Порядок проведення конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів», на підставі пояснювальної записки першого 
заступника селищного голови Світличного Ю.С., відповідно до підпункту 6 
пункту «а» ст. ЗО Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 59 зазначеного Закону враховуючи висновки постійної комісії 
з питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект «Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуги з вивезення побутових відходів на території 
Безлюдівської селищної ради».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної рада (Чечуй І.В.)



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради

про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території 

Безлюдівської селищної ради

Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 27 Закону України 
«Про житлово- комунальні послуги», статті 21 Закону України «Про відходи», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про 
затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів». 
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Порядок 
проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів». 
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів».

1. Загальні положення.
Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на території Безлюдівської селищної 
ради (далі по тексту — Положення) визначає порядок організації проведення 
конкурсного відбору суб'єктів господарювання з надання иослуг з вивезення 
побутових відходів з домоволодінь приватного сектору та багатоквартирних 
будинків на території Безлюдівської селищної рази.

2. Основні терміни, що використовуються в Положенні:
конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються 

організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсної пропозиції;
конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються 

учасниками конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються 
організатору конкурсу;

організатор конкурсу — Виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради;

конкурсна комісія — спеціальний колегіальний орган, який створюється 
організатором конкурсу за допомогою відповідного розпорядження, рішення, 
для здійснення всіх передбачених даним Положенням та чинним 
законодавством заходів щодо проведення конкурсу;

заявка — сукупність документів, що подаються на конкурс суб’єктами 



господарювання;
учасник конкурсу — суб’єкти господарювання, які офіційно подали 

заявку про бажання взяти участь у конкурсі для надання послуг з вивезення 
побутових відходів з домоволодінь приватного сектору та багатоквартирних 
будинків Безлюдівської селищної ради:

побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і 
діяльності людини в житлових га нежитлових будинках (крім підходів, 
пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за 
місцем їх накопичення.

3. Мета проведений конкурсного відбору.
Метою проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Безлюдвської селищної ради є забезпечення належного екологічного стану, 
удосконалення системи поводження з відходами та розвитку конкурентного 
середовища в сегменті надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

4. Порядок організації та проведення конкурсу.
Рішення про проведення конкурсу приймає організатор конкурсу 

Виконавчий комітет селищної ради. Організатор гарантує рівні умови всім 
учасникам.

Відбір суб’єктів господарювання щодо надання послуг з визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Безлюдівської 
селищної ради проводиться на конкурсній основі.

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання усіх форм 
власності, які вчасно та відповідно до конкурсної документації подали на 
розгляд замовника конкурсу необхідну документацію та мають належно 
оформлені установчі документи, якими передбачено надання послуг з 
вивезення побутових відходів. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

До участі в конкурсі не допускаються підприємства, які:
- знаходяться в стадії припинення;
- визнані банкрутами;
- установчі документи яких визнані недійсними в судовому порядку.

Для організації та проведення конкурсу організатор конкурсу готує 
конкурсну документацію, яка затверджується головою конкурсної комісії, га 
яка повинна містити гаку інформацію:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
2. Підстава для проведення конкурсу;
3. Місце та проведення конкурсу;
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо 

якості надання послуг;
6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються 

учасниками конкурсу:
7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з 



вивезення побутових відходів;
8. Характеристика об'єктів утворення побутових відходів;
9. Вимоги до конкурсних пропозицій;

10. Критерії оцінки конкурсних пропозицій;
11. Умови коригування тарифів на послуги щодо вивезення 

побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради;
12. Надання інформації з приводу роз’яснень змісту конкурсної 

документації;
13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних 

пропозицій;
14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними 

пропозиціями.
Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації 

оголошення про проведення конкурсу, не пізніше ніж за ЗО календарних днів.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший 

ніж ЗО календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення 
конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження 
від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію 
особисто або надсилає поштою.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою 
організатором конкурсу його учаснику на підставі заявки про участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до 
закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 
роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, 
який зобов'язаний надіслати йому протягом 3 робочих днів письмову відповідь.

Заява на участь у конкурсі реєструється у журналі реєстрації вхідних 
документів селищної ради.

5. Подання документів.
Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в 

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених 
вимогами конкурсної документації.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою 
конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і 
місце знаходження оріанізатора та учасника конкурсу, перелік послуг на 
надання яких подається пропозиція.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення 
строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Організатор конкурсу мас право прийняти до закінчення строку подання 
конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а 
також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу 
повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна 
документація.



6. Проведення конкурсу.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день 

закінення строку їх подання у місці та годині, які передбачені конкурсною 
документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених 
ними осіб, шо з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 
відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна 
комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання 
яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію 
про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії 
оцінки конкурсних пропозицій.

Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:
1) вартість послуги 40 балів;
2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - 
10 балів:
3) наявність працівників, які мають досвід у сфері поводження з відходами - 
10 балів;
4) фінансова спроможність учасника конкурсу для надання послуг и 
поводження з відходами - 10 балів.
5) підвищення якості послуг та зниження їх вартості - 10 балів;
6) наявність позитивного досвіду роботи в галузі поводження з відходами - 
20 балів;

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія мас. 
гграво відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, 
передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає вимогам конкурсної 
документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає 
на прийняття рішення:

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано 
банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс може бути визнаний таким, шо не відбувся у разі:
- відсутності конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених 

розділом 6 цього Положення.
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу 

таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом З 
робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує 
протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

7. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, шо відповідає 

кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості 



і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. 
Рішення про результати проведения конкурсу приймається конкурсною 
комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови конкурсної комісії, або особи, що виконує 
обов'язки голови.

Рішення конкурсної комісії оформляється у вигляді протоколу, який 
підписується усіма присутніми членами комісії і містить такі дані:

- склад комісії;
- місцезнаходження об’єктів надання послуг;
- найменування учасників конкурсу;
- загальна кількість балів, набраних кожним учасником;
- визнання переможця та його найменування.
Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня 

проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної 
комісії щодо визначення переможця конкурсу на території населеного пункту, 
межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого 
виконавець мас право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його 
пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг у 
сфері поводження з відходами строком на 12 місяців.

Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної 
комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ними особи.

Підсумки проведеного конкурсу затверджуються рішенням виконавчого 
комітету Безлюдівської селищної ради.

З переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після прийняття 
виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради рішення укладається 
договір на надання послуг вивезення побутових відходів відповідно до 
типового договору, закріпленого у Постанові Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 № 1173 «Порядок проведення конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів».

Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради, 
проводиться процедура проведення нового конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів.

До моменту визначення нового переможця конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради, 
вивезення побутових відходів здійснює суб'єкт господарювання визначений 
переможцем останнього конкурсу.

Секретар Безлюдівської селищної ради Яна СТАСЄВА



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про заборону облаштування 
Хорошівської площі буріння, 
облаштування та підключення 
свердловин №1,2,3, буріння 3-х 
водних свердловин для 
водозабезпечення процесу буріння 
вищеперерахованих свердловин, 
будівництво установки підготовки 
газу (УПГ), будівництво газопроводу 
від УПГ до газопроводу передачі 
товарної продукції на території 
Харківського району Харківської 
області, ТОВ «НАФТО- АЗРОЗРОБКА» 
(код ЄДРПОУ 39598105)

Розглянувши звернення депутатів Безлюдівської селищної ради щодо 
висловлення Безлюдівською селищною радою Харківського району 
Харківської області, як представницького органу територіальної громади, 
позиції щодо облаштування Хорошівської площі буріння, облаштування та 
підключення свердловин №1,2,3, буріння 3-х водних свердловин для 
водозабезпечення процесу буріння вищеперерахованих свердловин, 
будівництво установки підготовки газу (УПГ), будівництво газопроводу від 
УПГ до газопроводу передачі товарної продукції на території Харківського 
району Харківської області, ТОВ «НАФТОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 
39598105), враховуючи висновки профільних комісій Безлюдівської селищної 
ради, враховуючи категоричну думку мешканців громади, керуючись ч.І, ст. 10, 
ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Висловити позицію Безлюдівської селищної ради про заборон} 
облаштування Хорошівської площі буріння, облаштування та підключення 
свердловин №1,2,3, бууіння 3-х водних свердловин для водозабезпечення 
процесу буріння вищеперерахованих свердловин, будівництво установка 



підготовки газу (УПГ), будівництво газопроводу від УПГ до газопроводу 
передачі товарної продукції на території Харківського району Харківської 
області, ТОВ «НАФТОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 39598105), через 
негативні соціально-економічні наслідки впровадження такої діяльності у 
безпосередній близості до населених пунктів, можливість негативного впливу 
на життя, здоров’я мешканців територіальної громади Безлюдівської селищної 
ради, спричинення екологічної шкоди, що зможе призвести до перетворення 
населенних пунктів з «зеленої» зони в «промислову» зону.
2. Довести вище зазначену позицію Безлюдівської селищної ради про 
недоцільність облаштування Хорошівської площі буріння, облаштування та 
підключення свердловин №1,2,3, буріння 3-х водних свердловин для 
водозабезпечення процесу буріння вищеперерахованих свердловин, 
будівництво установки підготовки газу (УПГ), будівництво газопроводу від 
УПГ до газопроводу передачі товарної продукції на території Харківського 
району Харківської області ТОВ «НАФТОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 
39598105), до відому Харківської обласної ради, Харківської районної ради, 
Харківської міської ради.
3. Клопотати перед головою Харківської обласної ради, головою Харківської 
районної ради, головою Харківської міської ради про сприяння у вирішенні 
даного питання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний і олова f/f' if 4% Микола КУЗЬМІНОВ //•~ і—\ \\



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09.02.2021 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету 
№ 213 «Про затвердження Програми надання 
одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, 
позбавлених батьківського піклування, яким у 
2021-2025 роках виповнюється 18 років» № 215 
«Про затвердження Програми «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» 
№216 «Про затвердження Програми загального 
обов’язкового навчання (фонду всеобучу)в закладах 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2022 роки № 217 «Про затвердження Програми 
«Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2025 роки»від 22.12.2020 року

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Підкопай А.В. з проханням 
затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись п.23 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 22.12.2020 
року № 213 «Про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям- 
сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2021-2025 роках 
виповнюється 18 років», № 215 «Про затвердження Програми «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», № 216 «Про затвердження Програми 
загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах середньої 
освіти Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки», № 217 «Про 
затвердження Програми «Шкільни^адаобус» Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки».

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 

від 22 «грудня» 2020 року № 213

ПРОГРАМА
НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ-СИРОТАМ І ДІТЯМ, 

ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКИМ У 2021 - 2025
РОКАХ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 18 РОКІВ.

І. Загальні положення

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування по Безлюдівській селищній раді, яким у 2021 - 2025 роках 
виповнюється 18 років, розроблена відповідно до Закону України «Про охорону 
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 
«Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям 
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою 
організації повного і своєчасного надання одноразової допомоги після досягнення 
18-річного віку дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування (надалі - 
допомога).

II. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення повного і своєчасного надання 
одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
яким у 2021 -2025 роках виповнюється 18 років.

Завданнями Програми є встановлення чіткого порядку надання допомоги, 
зокрема визначення кола осіб, що мають на неї право, строків і спосіб, у який такі 
особи можуть звернутися до уповноважених органів для отримання допомоги, 
розмір допомоги в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після 
досягнення 18-річного віку».

Перелік осіб, на яких розповсюджується дія даної програми встановлюється 
розпорядженнями голови Безлюдівської селищної ради на підставі інформації, що 
надається службою в справах сім’ї та дітей Безлюдівської селищної ради.

III. Порядок і строки виконання Програми

Програма діє з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року.

Програма направлена на надання одноразової допомоги особам, яким у 2021- 
2025 роках виповнюється 18 років. Допомога надається протягом дії програми, але у 
тому році, в якому дитині виповнюється 18 років.



У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомої и у 
строк дії програми, вона може бути виплачена протягом трьох років.

Допомога надається на підставі наданої до управління освіти Безлюдівської 
селищної ради заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, 
в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається 1 
виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) 
рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи 
виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) 
освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену 
батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування.

IV. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми
Фінансування програми передбачається здійснювати відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду, а 
також коштів благодійних організацій та інших джерел, незаборонених 
законодавством.

Для виконання завдань даної програми необхідно фінансування в розмірі 
1810,00 грн. для кожної дитини (в порядку постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2005 року № 823).

Обсяг річного фінансування може переглядатися на підставі відповідних 
рішень сесії Безлюдівської селищної ради.

Рік
Орієнтовний обсяг 

фінансування (тис. грн.)

2021 10,860
2022 10.860
2023 10,860
2024 10,860
2025 10.860

разом 54,300

V. Організація контролю за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти Безлюдівської 
селищної ради.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають управлінню 
фінансів Безлюдівської селищної ради.

VI. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість забезпечити повне і своєчасне 
надання одноразової допомоги дітям-сиротам^і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким у 2021-2025 роках вил^щзюедьЪ! 18 років, що проживають в
межах населених пунктів, що входять в сюїа;

t ° /ВІ о І 
її ■? ° ( 
\\ £ *’* \ \ \ '

Безлюдівський селищний голова ЧЧ

Гтерщтор-іальної громади.

Ь—М. КУЗЬМІНОВ
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БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ» 
Безлюдівської селищної ради 

на 2021рік

смт Безлюдівка
2020



1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 

держави, запорука майбутнього України.
Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної 

ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, 
через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, 
фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація 
державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, 
розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні 
культурної спадщини, становленні особистості. Все це вимагає надання 
вчителеві особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та 
його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, 
соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми 
підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.

Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають нового 
програмно-цільового забезпечення соціального та професійного статусу 
вчителя, ефективної державної політики у сфері освіти.

Нині склалася ситуація, коли у закладах освіти має місце значний відтік 
педагогічних кадрів. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів 
окремих спеціальностей, а саме: фізики, хімії, інформатики, математики, 
іноземної мови, музики.

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною 
роллю і соціальним статусом педагога.

Існують проблеми, пов'язані з професійною орієнтацією учнів сільської 
місцевості на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у 
заклади вищої освіти.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації 
педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання 
комп'ютеризації закладів освіти, інформатизації освітнього процесу. Вчителі 
закладів загальної середньої освіти не стовідсотково забезпечені 
комп'ютерними програмними засобами навчання викладання шкільних 
предметів.

Існує проблема в недостатньому забезпеченні фондів шкільних бібліотек 
сучасною методичною та психолого-педагогічною літературою.

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2021 рік (далі - 
Програма) спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з професійною 
діяльністю та підвищенням фахового рівня педагогічних працівників, створення 
дієвої системи профорієнтації здібної молоді на навчання у закладах вищої 
освіти, удосконалення системи матеріального та морального стимулювання, 



підвищення фахового рівня вчителів та їх педагогічної творчості, підвищення 
ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.

2. МЕТА ТА СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ
Головною метою реалізації Програми є посилення кадрового потенціалу 

системи освіти, що передбачає приведення змісту фундаментальної, 
психологопедагогічної, науково-методичної, інформаційної, практичної та 
соціальногуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних 
працівників у відповідність із вимогами інформаційного суспільства та змінами, 
що відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах.

Важливими складовими державної кадрової політики територіальної 
громади у галузі освіти мають стати:

□ забезпечення учасникам освітнього процесу соціальних гарантій, 
визначених законодавством;

□ стимулювання високоякісної педагогічної праці на 
підставі об'єктивної її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних 

характеристик;
□ науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та 

дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення 
кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти (далі - заклади освіти) і розвиток їхньої творчої ініціативи у 
міжкурсовий період;

□ створення умов для повноцінного відновлення працездатності 
педагогічних працівників.

Розроблення та виконання Програми за підтримки органів виконавчої 
влади, суспільства та громадськості має стати дієвим інструментом реалізації 
мети та пріоритетних завдань Національної стратегії в освітньому просторі 
територіальної громади. Програму розроблено на 2021 рік.

3. ФІНАНСОВЕ І РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах 
асигнувань, передбачених в селищному бюджеті, та з інших джерел, не 
заборонених законодавством:

Рік Орієнтовний обсяг 
фінансування (тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)
Місцеві бюджети Інші джерела

2021 134,618 134.618



Безлюдівська селищна рада передбачає у бюджеті цільові кошти на 
фінансування виконання основних заходів Програми (додаються).

Очікувані результати реалізації програми нададуть змогу забезпечити:

□ економічно сприятливих умов та соціальних гарантій педагогічним 
працівникам, підвищення їх соціального статусу;

□ умови для професійного вдосконалення та творчості з метою 
забезпечення якісної освіти;

□ підвищення якості освіти, її інноваційний розвиток, що сприятиме 
істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального 
потенціалу особистості.

4. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ КОНТРОЛЬ ЗА її
ВИКОНАННЯМ

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти 
Безлюдівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Безлюдівська селищна рада.

Безлюдівський селищний голові М. КУЗЬМІНОВ



Додаток до Програми «Вчитель» Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням 
II сесії VIII скликання від 22 грудня 2020 року

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ВЧИТЕЛЬ» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2021 РІК

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін 
виконання

Орієнтовний обсяг 
фінансування 
(тис. грн.)

У тому числі ( тис. грн.)
Місцеві 

бюджети
Інші 

джерела
1 2 3 4 5 6

Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів
1 .Забезпечити функціонування 
інформатизованого банку даних щодо потреби 
закладів освіти територіальної громади у 
педагогічних працівниках на сайті селищної ради.

відділ освіти селищної 
ради

протягом
2021 року

2. Проводити системну профорієнтаційну роботу 
з учнями щодо вступу до педагогічних закладів 
вищої освіти.

відділ освіти селищної 
ради, заклади освіти протягом

2021 року

3. Забезпечити дієву систему роботи школи 
молодого керівника.

відділ освіти селищної 
ради

протягом
2021 року

Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи педагогічної освіти
1. Продовжити роботу щодо 
професійнопедагогічної адаптації молодих 
фахівців.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

2.Продовжити реформування системи роботи 
бібліотек закладів загальної середньої освіти, 
бібліотеки інформаційнометодичного центру 
відділу освіти з метою посилення її ролі у 
забезпеченні вчителів ради та методистів новою 
методичною літературою та періодичними 
фаховими виданнями з проблем педагогічної 
освіти.

Відділ освіти 
рай держадм і ністрації, 

керівники закладів освіти

протягом
2021 року 9,831 9.831



3. Залучати кращих вчителів до наукової роботи, 
участі в семінарах, конференціях, творчих групах.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

4. Активізувати та модернізувати діяльність 
закладів освіти щодо вивчення, узагальнення і 
поширення прогресивного педагогічного досвіду.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

5. Проводити методичну роботу з педагогами в 
міжкурсовий період, надавати консультативну 
методичну допомогу на місцях.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

6.Сприяти участі закладів освіти, відділу освіти у 
обласній тематичній виставці ефективного 
педагогічного досвіду «Освіта Харківщини XXI 
століття»

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

4 рази на 
рік

протягом
2021 року

7.Сприяти участі закладів освіти, відділу освіти 
у Міжнародних та Всеукраїнських виставках

і презентаціях

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

Жовтень
2021 року

8. Забезпечити розвиток дистанційної 
педагогічної освіти як нової форми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

9. Забезпечити підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за рахунок коштів 
державного і місцевого бюджетів на курсах та

: спецкурсах.

Відділ освіти селищної 
ради

протягом
2021 року 74,787 74.787

Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства
1. Сприяти організації публікації про вчителів 
територіальної громади в періодичній пресі з 
метою висвітлення професійної діяльності 
учителя, його ролі у формуванні громадянського 
суспільства.

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 

освіти

протягом
2021 року

2.Підвищувати престиж педагогічної професії в 
суспільстві шляхом:

• стимулювання праці вчителів:
• за підготовку переможців 11. III та IV

Відділ освіти селищної 
ради

Червень
2021 року 15.00 15.00



етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін,

• за особистий вклад в розвиток
освіти територіальної громади;

• відзначення особливих успіхів у
розвитку педагогічної освіти державними, 
відомчими нагородами та відзнаками працівників 
освіти.

10,00 10,00

3. Проводити професійні конкурси: «Учитель 
року», «Найкращий вихователь Харківщини» з 
метою виявлення кращих педагогів, стимулювати 
їх працю, популяризувати досвід. Відзначати 
вчителів, які стали переможцями конкурсів.

Відділ освіти селищної 
ради

Січень- 
жовтень 

2021 року
20,00 20,00

4.Проводити урочисті заходи із нагоди Дня 
працівника освіти. Відділ освіти селищної 

ради

Вересень, 
жовтень 

2021 року
5. Відзначати педагогічні колективи закладів 
освіти, які стали переможцями огляду підготовки 
навчальних закладів до нового навчального року 
та вибороли призові місця у рейтингуванні 
закладів освіти за результатами роботи.

Відділ освіти селищної 
ради

Серпень 
2021 року 5.00 5,00

Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення педагогічних працівників

1 .Забезпечувати безкоштовний проїзд педагогів 
до закладів освіти сільської місцевості

Відділ освіти селищної 
ради

протягом
20^хтку»

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ ------------------------------  ——------------------- //.У —<• 134,618
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134,618

Безлюдівський селищний голова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради від 
22 «грудня» 2020 року №216

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Програма загального обов’язкового навчання 
(фонду всеобучу) в закладах загальної середньої освіти

Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2022 роки

смт Безлюдівка
2020



I. Паспорт Програми
1. Назва програми

Програма загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки.

2. Ініціатор розроблення програми
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

3. Дата, номер, назва загальнодержавних законодавчих документів, 
які визначають правові, організаційні, соціальні засади та гарантії 
державної підтримки учнів пільгового контингенту, що є 
підставою для розроблення Програми

- Закон України «Про освіту» в редакції від 09 серпня 2019 року №2145-VIII;
- Закон України «Про охорону дитинства» в редакції від 27 березня 2018 року;
- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» від 1 червня 2000 року №1768-111 зі змінами та доповненнями;
- Закон України від 13 січня 2005 року «Про забезпечення організаційно- 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування»;

- Закон України від 22 жовтня 1993 року, №3551 -XII «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального захисту». Розпорядження Президента 
України «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час 
виконання службових обов’язків» від 11 червня 2007 року №119/2007-рп.;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 « 
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» зі 
змінами та доповненнями від 30 серпня 2003 року, інші нормативно-правові 
акти, що визначають соціальні гарантії пільгових категорій дітей та 
учнівської молоді.

4. Розробник Програми
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

5. Відповідальні виконавці Програми
Безлюдівська селищна рада
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

6. Учасники Програми
Безлюдівська селищна рада. Відділ освіти Безлюдівської селищної ради. 
Заклади загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради. Громадські та 
благодійні організації.

7. Термін реалізації Програми
2021 - 2022 роки



8. Перелік джерел фінансування Пограми
Бюджет Безлюдівської селищної ради. Бюджет відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради. Інші джерела фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Діти — це майбутнє будь-якого народу і держави. Молоде покоління 

визначатиме успіх політичного, економічного, інтелектуального та культурного 
поступу.

Питання захисту прав та законності інтересів дітей є і залишається одним 
із першочергових завдань у діяльності органів місцевої виконавчої влади.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної 
державної політики, спрямованої на соціальний захист здобувачів освіти у 
випадках, визначених законодавством, а також забезпечення рівного доступу до 
освіти особам із соціально вразливих верств населення.

У ході реформування економічних і соціальних засад держави виник ряд 
несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей та дітей 
пільгових категорій. Зокрема, існує низка невирішених проблем, які з роками 
загострюються. Вони пов’язані з демографічною ситуацією, погіршанням 
репродуктивного здоров’я, економічним станом родин, сімейним безробіттям, 
дитячою бездоглядністю.

Залишаються актуальними проблеми дітей з особливими потребами, 
зокрема, щодо облаштування для них безбар'єрного простору шкільної освіти, 
забезпечення повноцінного життя, інтеграції у суспільство та соціальної 
адаптації дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Потребують розв’язання проблеми дітей пільгових категорій у сфері освіти 
та охорони здоров’я. Актуальним є питання соціальної особистості учня, метою 
якої є засвоєння і розвиток досягнень даного суспільства, подолання певних 
життєвих труднощів і проблем, пошук шляхів найбільш ефективного 
пристосування до суспільства.

З огляду на загострення соціальних проблем сімей, у зв’язку з 
необхідністю запобігання проявам демографічної кризи з’явилась потреба в 
грунтовному розробленнф цілісної системи дієвих заходів з урахуванням нових 
реалій: ринкової економіки, соціального партнерства та ін..

Реалізація Програми сприятиме визначенню пріоритетних напрямів у 
сфері прав дитини на соціальний захист та забезпечить виконання завдань, 
спрямованих на вирішення стратегічних потреб дитинства, з урахуванням 
інтересів кожної дитини соціально вразливих категорій, створення дружнього 
до дітей середовища.



III. Мета і завдання Програми
Метою Програми є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти та 
створення, в межах своїх повноважень, умов для реалізації рівних прав 
громадян України на освіту, соціальний захист дітей закладів загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради;

- вивчення питання щодо матеріальної потреби соціально захищених 
державною пільгових категорій дітей закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради;

- створення в закладах загальної середньої освіти фонду загального 
обов’язкового навчання (фонду всеобучу) для задоволення матеріально- 
побутових потреб учнів пільгових категорій;

- надання допомоги керівникам та відповідальним особам закладів загальної 
середньої освіти у питанні організації соціального захисту та надання 
адресної матеріальної допомоги забезпечення дітей пільгових категорій в 
межах чинного законодавства.

Завданнями Програми є:
- забезпечення соціального захисту, захисту прав дітей та учнівської молоді 

пільгових категорій в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради;

- надання адресної матеріальної допомоги дітям та учнівській молоді 
пільгових категорій;

- проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток 
обдарованих дітей та учнівській молоді пільгових категорій;

- організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій в закладах 
загальної середньої освіти;

- залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно- 
оздоровчої, творчої роботи з дітьми та учнівською молоддю пільгових 
категорій різні установи, громадські організації, творчі спілки, тощо;

- фінансування та софінансування заходів Програми

Рік Орієнтовний обсяг 
фінансування (тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)
Місцеві бюджети Інші джерела

2021 748.347 748,347
2022 802.976 802.976

разом 1551,323 1551,323
Для виконання Програми передбачається здійснення заходів (додається).

IV. Очікувані результати
Реалізація Програми має забезпечити:



охоплення соціальними послугами дітей та учнівської молоді пільгових 
категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають 
на території Безлюдівської селищної ради;

- удосконалення державної системи захисту прав та інтересів дитини, у тому 
числі дітей з інвалідністю, інтегрування дітей з обмеженими можливостями 
в соціумі;

- удосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи стосовно 
своєчасного виявлення, здійснення оцінки потреб дітей та учнівської молоді, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги у тому числі сімей учасників антитерористичної операції (операції 
об’єднаних сил) та внутрішньо переміщених осіб, визначення видів 
соціальних послуг та методів соціальної роботи з дітьми та учнівською 
молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть 
самостійно їх подолати;

- удосконалення знань та навиків фахівців із соціальної роботи щодо 
здійснення соціальної роботи з пільговими категоріями учнів закладів 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради;

- підвищення рівня обізнаності представників зацікавлених відомств, установ, 
організацій щодо соціальної підтримки дітей та учнівської молоді 
Безлюдівської селищної ради;

- покращення рівня соціальної адаптованості дітей та учнівської молоді з 
функціоналами обмеженнями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей;

- надання адресної матеріальної допомоги дітям та учнівській молоді 
пільгових категорій, що навчаються в закладах загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради;

- виявлення здібностей, обдарувань, розкриття талантів дітей та учнівської 
молоді пільгових категорій;

- видання та розповсюдження соціальної продукції, яке привертатиме увагу 
цільових груп до існуючих соціальних проблем, та співробітництво із 
засобами масової інформації, що забезпечить висвітлення діяльності щодо їх 
вирішення.

V. Фінансове забезпечення
Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджетів Безлюдівської 

селищної ради, відділу освіти Безлюдівської селищної ради, інших джерел
фінансування, не заборонених чинним зак 

Програма виконується в межах 
залежності від першочергових потре

Безлюдівський селищний голов 

твом України.
і може корегуватися в 

ііня крш гів.

М.КУЗЬМІНОВ



Додаток до Програми загального обов'язкового 
навчання (фонду всеобучу) в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки, затвердженої рішенням II сесії VIII 
скликання від 22 грудня 2020 року

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Щодо виконання Програми загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) 

в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

№ 
з/п Перелік заходів програми Відповідальні 

виконавці
Термін 

виконання

Джерела 
фінансування

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6

І. Координація діяльності фахівців із соціальної роботи
1.1 Проведення семінарів, «круглих столів», 

тренінгів для відповідальних осіб в закладах 
загальної середньої освіти із соціальної 
роботи з дітьми та учнівською молоддю 
пільгових категорій

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Проведення семінарів, «круглих столів», 
тренінгів для відповідальних осіб в закладах 
загальної середньої освіти із соціальної 
роботи з дітьми та учнівською молоддю 
пільгових категорій з метою удосконалення 
їх діяльності та залучення фахівців і інших 
суб’єктів соціальної роботи

1.2 Проводити навчальні семінари за програмою 
«Усвідомлене батьківство» для сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.

відділ освіти 
селищної 

ради, заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
відділу освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Провести навчальні семінари за програмою 
«Усвідомлене батьківство» для сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.

II. Заходи спрямовані на соціальну підтримку пільгових категорій дітей та учнівської молоді
2.1 

______

Забезпечення своєчасного виявлення сімей, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах, та інформування відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради

заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Своєчасне виявлення сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, та 
інформування відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради



2.2 Організація надання соціальних послуг 
сім'ям з дітьми та учнівською молоддю 
відповідно до визначених потреб та вимог 
Державних стандартів соціальних послуг

відділ освіти 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Організувати надання соціальних послуг 
сім'ям з дітьми та учнівською молоддю 
відповідно до визначених потреб та вимог 
Державних стандартів соціальних послуг

2.3 Надання адресної матеріальної допомоги 
сім'ям з дітьми та учнівською молоддю, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, організація надання їм соціальних 
послуг за результатами проведеної оцінки 
потреб

відділ освіти 
селищної

ради,заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надати адресну матеріальну допомогу 
сім'ям з дітьми та учнівською молоддю, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, організація надання їм 
соціальних послуг за результатами 
проведеної оцінки потреб

2.4 Здійснення заходів щодо соціальної 
адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, дітей 3 
сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах через залучення їх до проведення 
Міжнародного жіночого дня. Міжнародного 
Дня сім’ї, Дня матері, Всесвітнього дня 
захисту дітей. Міжнародного дня інвалідів. 
Дня Святого Миколая, новорічних, 
різдвяних свят та інше

відділ освіти 
селищної 

ради, заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Провести заходи щодо соціальної адаптації 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, дітей 3 
сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах через залучення їх до 
проведення Міжнародного жіночого дня. 
Міжнародного Дня сім’ї. Дня матері. 
Всесвітнього дня захисту дітей. 
Міжнародного дня інвалідів. Дня Святого 
Миколая, новорічних, різдвяних свят та 
інше

2.5 Організація надання індивідуальних та 
групових послуг щодо відновлення 
соціальних функцій дітей та учнівської 
молоді з функціональними обмеженнями. 
Забезпечити безперешкодний доступ до 
світніх занять.

відділ освіти 
селищної 

ради.заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надання індивідуальних та групових послуг 
щодо відновлення соціальних функцій дітей 
та учнівської молоді з функціональними 
обмеженнями шляхом надання соціальної 
підтримки, а саме: створення логопедичних 
пунктів для дітей з вадами мовлення; 
створення груп лікувально-фізкультурного 
комплексу (ЛФК); створення інклюзивно-



ресурстного центру Безлюдівської 
селищної ради, інше.
Зебезпечити безперешкодний доступ до 
освітніх занять (пандуси, тактильні 
таблички.ліфти. інше спеціальне 
обладнання)

2.6 Здійснення заходів щодо контролю у межах 
повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги з фонду загального 
обов’язкового навчання учням пільгових 
категорій закладів загальнох середньої 
освіти Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Здійснити заходи щодо контролю у межах 
повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги з фонду загального 
обов'язкового навчання учням пільгових 
категорій на придбання одягу, взуття та 
канцелярського приладдя, інше

2.7 Організація безкоштовного гарячого 
харчування учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

Безлюдівська 
селищна 

рада.відділ 
освіти

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Забезпечення безкоштовного гарячого 
харчування учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

2.8 Організація безкоштовного оздоровлення 
учням пільгових категорій закладів загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної 
ради

Безлюдівська 
селищна 

рада.відділ 
освіти 

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти
Безлюдівської 

селищної 
ради

Забезпечення безкоштовного оздоровлення 
учням пільгових категорій закладів 
загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради

2.9 Здійснення заходів щодо проведення та 
організації участі дітей та учнівської молоді 
пільгових категорій(діти-сироти. діти ПБП, 
діти з сімей СЖО. діти з багатодітних сімей, 
інші категорії) у конкурсах, навчальних

відділ освіти 
селищної 

оади,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти

Участь дітей та учнівської молоді пільгових 
категорій(діти-сироти, діти ПБП. діти з 
сімей СЖО. діти з багатодітних сімей, інші 
категорії) у конкурсах, навчальних 
олімпіадах, турнірах, спортивних



олімпіадах, турнірах, спортивних змаганнях, 
фестивалях, виставках; організація 
відвідування ними культурно-розважальних, 
просвітницьких та інших заходів

освіти Безлюдівської 
селищної 

ради

змаганнях, фестивалях, виставках;
організація відвідування ними культурно- 
розважальних, просвітницьких та інших 
заходах

2.10 Забезпечити проведення виставково- 
ярмаркових заходів з організацією суб’єктів 
господарювання, доброчинних акцій

Безлюдівська 
селищна 

рада.відділ 
освіти 

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради, інші 
джерела

Провести виставково-ярмаркові заходи з 
організацією суб'єктів господарювання, 
доброчинних акцій з метою надання 
допомоги учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

2.11 Сприяти залученню дітей та учнівської 
молоді пільгових категорій до занять в 
гуртках і секціях закладів культури та 
позашкільної освіти, дитячо-юнацькій 
спортивній школі Безлюдівської селищної 
ради на безкоштовній основі

відділ освіти 
селищної

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Соціалізація та збільшення кількості дітей 
та учнівської молоді пільгових категорій до 
занять в гуртках і секціях закладів культури 
та позашкільної освіти, дитячо-юнацькій 
спортивній школі Безлюдівської селищної 
ради

2.12 Надання матеріальної допомоги (за 
потребою) щодо лікування учням пільгових 
категорій закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
селищної

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надання матеріальної допомоги (за 
потребою) щодо лікування учням пільгових 
категорій закладів загальної середньої 
освіти Безлюдівської селищної ради

III. Інформаційне забезпечення та робота із засобами масової інформації
3.1 Висвітлювати інформацію про проведені 

заходи, що передбачені цією Програмою на 
офіційному сайті відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
селищної ради

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
відділу освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Розміщення інформації про проведені 
заходи, що передбачені цією Програмою на 
офіційному сайті відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради з метою 
інформування громади з виконанням



заходів Програми
3.2 Організація запрошення представників 

засобів масової інформації (телебачення, 
радіо, друковані видання) до участі у 
заходах, які проводяться у рамках цієї 
програми

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2021-2022 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Висвітлення в джерелах засобів масової 
інформації (телебачення, радіо, друковані 
видання) проведення заходів, що 
передбачені цією Програмою Організація 
запрошення представників засобів масової 
інформації (телебачення, радіо, друковані 
видання) до участі у заходах, які 
проводяться у рамках цієї програми

Безлюдівський селищний голова
//< s А[—
Ітійггй м.кузьмінов

р і
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Загальна частина

Програма «Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради (далі - І Ірограма) 

є програма, якою передбачається організація регулярного безоплатного перевезення 

учнів та педагогічних працівників до місць навчання (роботи) і у зворотному 

напрямку, що є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.

У Безлюдівській селищній раді перевезення до місць навчання і у зворотному 

напрямку потребують учні і педагогічні працівники.

Виконання Програми «Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради на 

2021 - 2025 роки дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській 

місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників 

до місць навчання (роботи) і у зворотному напрямку, а також оптимальних умов для 

здобуття якісної середньої освіти у сільській місцевості.

Організацію перевезення учнів та педагогічних працівників планується 

здійснювати шляхом:

1. Закупівлі автобусів за рахунок бюджетів різних рівнів та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством, та передачі їх навчальним закладам у 

користування з наступним оприбуткуванням згідно з чинним законодавством.

2. Використання діючих у сільській місцевості транспортних маршрутів 

державних та комерційних установ, відповідно до укладених договорів.

3. Залучення до підвозу учнів та педагогічних працівників транспортних 

засобів установ на підставі спонсорської допомоги.

Мета Програми

Метою програми є: забезпечення реалізації положень ст. 14 Закону України 

«Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо 

забезпечення безоплатного перевезення учнів, які проживають у сільській місцевості 

понад 2 км від місця навчання, до навчальних закладів та у зворотному напрямку; 

безоплатне перевезення педагогічних працівників або відшкодування їм вартості



проїзду у сільську місцевість до місця роботи та у зворотному напрямку; підвіз 

дітей, які навчаються у навчальних закладах, для участі в олімпіадах, конкурсах 

МАЙ, дитячої творчості, спортивних заходах та інших, а також вихованців літніх 

дитячих закладів відпочинку та оздоровлення на різноманітні культурно-спортивні 

та розважальні заходи транспортом навчальних закладів; підвіз учнів із шкіл, які 

входять до освітніх округів, до їх опорних закладів.

Програма направлена на забезпечення підвищення освітнього рівня сільського 

населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, створення 

оптимальних умов для здобуття якісної середньої освіти.

Завдання Програми

1. Забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання (роботи) і у 

зворотному напрямку.

2. Сприяння у реалізації громадянами права щодо рівного доступу до 

якісної та безоплатної загальної середньої освіти.

Механізм реалізації Програми

При розподілі автобусів між закладами освіти Безлюдівської селищної ради 

використовує наступні критерії:

1. Кількість дітей та вчителів, які потребують підвезення. Пріоритетним є 

той заклад, де кількість дітей та вчителів, які потребують перевезення, є 

найбільшою.

2. Наявність спонсорського автотранспорту та транспорту загального 

користування.

Пріоритетним по даному критерію є той заклад освіти, який має високу 

питому вагу щодо не гарантованості та небезпечності у здійсненні підвозу.

Очікувані результати

1. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинення 

негативних процесів у соціальній сфері сіл, досягнення позитивних зрушень щодо 

забезпечення життєдіяльності сільського населення.



2. Створення у сільській місцевості належних умов для здобуття учнями 

якісної середньої освіти.

3. Участь дітей, які проживають у сільській місцевості в олімпіадах, 

конкурсах МАН, дитячої творчості, спортивних заходах тощо, а також вихованців 

літніх закладів відпочинку та оздоровлення у різноманітних культурно-спортивних 

та розважальних заходах.

4. Підвіз учнів із загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до 

освітнього округу, до опорних закладів.

Фінансування та контроль за виконанням Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

бюджету всіх рівнів та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.

Придбання автобусів передбачається за рахунок державного, обласного, 

місцевого бюджетів та спонсорських коштів.

Утримання наявних транспортних засобів забезпечується у межах виділених 

коштів з селищного бюджету (паливо, мастильні матеріали, запасні частини, 

податок, техогляд, страхування транспорту та водія).

Оплата проїзд медпрацівників транспортом загального користування до місця 

роботи та додому здійснювати за рахунок коштів з селищного бюджету.

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів селищного бюджету, що передбачаються на реалізацію 

вищезазначених заходів, є відділ освіти.

При формуванні проекту селищного бюджету на 2020 рік та наступні роки 

обсяги фінансування заходів Програми будуть визначатись відповідно до потреби та 

виходячи з реальних можливостей бюджету.

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



Додаток до Програми «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 рр., 
затвердженої рішенням II сесії VIII скликання 
від 22 грудня 2020 року

Потреба у фінансуванні Програми «Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради

Рік Сума, грн.

У тому числі

Придбання автобусів Придбання 
паливно- 

мастильних 
матеріалів

Придбання 
запчастин та 

ремонт 
автотранспорту

Підвіз учнів та 
оплата за проїзд 

вчителів у 
сільську 

місцевість

Інші витрати 
(податки, 

страхування, 
техогляд та ін.)від 25 п/м від 19 п/м

2021 313984 237984 70000 6000
2022 341856 255356 80000 6500
2023 370998 273998 90000 7000
2024 401500 294000 100000 7500
2025 433462 315462 110000 8000

ВСЬОГО: 
2021-2025 

роки
1861800 1376800 450000 35000

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09.02.2021 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету
№ 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 219,220, 221, 222,
228, 229 від 22.12.2020 року

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Підкопай 
А.В. з проханням затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись п. 
22 ст. 26, п. 1 ст. 27, п.2 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 
22.12.2020 року № 206 «Про затвердження програми охорони навколишнього 
середовища сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 рік», № 207 «Про затвердження Програми по благоустрою, 
озелененню стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік », № 208 «Про затвердження 
Програми охорони та раціонального використання земель сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік», № 209 
«Про затвердження Програми організації літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей, які проивають на території сіл та селищ, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік», № 210 «Про 
затвердения Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік», № 211 
«Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки 
обдарованої молоді в селах та селищах, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2022 рік», № 212 «Про затвердження Положення про 
цільовий фонд Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки», № 218 «Про 
затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування та вулиць і доріг комунальної власності сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік», № 219 
«Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами 



на території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 рік», № 220 «Про затвердження Програми «Ремонт 
житлових будинків сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2022 рік»», № 221 «Про затвердження Програми 
розвитку фізичної культури і спорту у селах та селищах, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік», № 222 «Про 
затвердження Програми розвитку культури та туризму, оновлення та охорони 
культурної спадщини сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради жі 2021-2022 рік», № 228 «Про визначення одержувачем 
коштів», № 229 № «Про визначення одержувачем коштів».

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



комітету
Затверджено
Рішенням виконавчого
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 206

Програма охорони навколишнього природного середовища 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

1. Загальні положення
Програма охорони навколишнього природного середовища сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки (далі — 
Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення 
стану навколишнього природного середовища на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.

2. Мета Програми
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 
довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців 
населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням 
навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії 
суспільства і природи.
Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише 
за умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, 
керівників підприємств, установ і організацій, громадських організацій та 
населення міста.

3. Завдання Програми
1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища;
2. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, вжиття заходів з 
будівництва і реконструкції водовідвідної системи селища (каналізування і 
ливнева система);
3. Паспортизація водного господарства селища;
4. Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних 
смуг водних об'єктів.
5. Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.
6. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану 
атмосферного повітря.
7. Охорона і раціональне використання земель.
8. Озеленення, благоустрій населеного пункту; збереження природно- 
заповідного фонду.



9. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, 
придбання контейнерів для роздільного сортування твердих побутових 
відходів;
10. Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.
1 1. Екологічна освіта і виховання мешканців сіл та селищ, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради, інформування про стан навколишнього 
природного середовища.
12. Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до 
цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх 
підпорядкування та форм власності, і громадян;
13. Створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування 
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань 
Програми буде здійснюватися відповідними органами та підрозділами згідно з 
їх повноваження в рамках чинного законодавства.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде 
здійснюватись за рахунок таких джерел:
• державний бюджет;
• селищний бюджет;
• фонди охорони навколишнього природного середовища (державний,
обласний, міський);
• власні кошти підприємств;
• інвестиції;
• інші кошти (інші джерела фінансування, не заборонені законодавством).

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 
формуванні показників селищного бюджету, виходячи з реальних 
можливостей. Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі 
потреб та затверджуються на сесіях ради.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься 
щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Програма передбачає створення селищного фонду охорони 
навколишнього природного середовища - складової частини спеціального 
фонду селищного бюджету, який утворюється з метою фінансування 
природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним 
використанням і збереженням природних ресурсів, у тому числі наукових 
досліджень з цих питань, а також заходів, спрямованих на зниження 
негативного впливу (забруднення) на навколишнє природне середовище.

5. Строки виконання Програми
Дія Програми поширюється на 2021-2022 роки.

6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми надасть можливість забезпечити:



1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього
середовища: покращення екологічної ситуації, екологічного балансу сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради та навколишньої 
території.
2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради буде проводитись в 
таких напрямках:
• впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та 
опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та окремі її 
елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);
• впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня 
території.
Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
• збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану 
водних об’єктів, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг, ознакування 
берегових смуг, виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних 
каналізаційних мереж, упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій 
дренажних, відвідних каналів), захисту території від затоплення і підтоплення; 
недопущення потрапляння стічних вод у водні об’єкти розташовані на території 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.
• покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих 
побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; підвищення рівня 
організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ через впровадження 
системи роздільного сортування сміття, зменшення кількості твердих 
побутових відходів для захоронения на полігонах, збільшення кількості ТПВ 
для вторинної переробки;
• збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану 
зелених насаджень на території сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради, за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та 
сухостою, благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць;
• забезпечення моніторингу стану навколишнього природного 
середовища;
• створення системи екологічної освіти та інформування населення про 
стан довкілля.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища селища Безлюдівка на 2019-2020 рр.

№
п/п

Зміст заходів Термін 
виконання, 
рік

Лжепело 
фінансування

Відповідальні 
виконавці

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1.1 Паспортизація водного господарства 2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 

інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

1.2 Санітарна очистка та благоустпій поибеоежних смуг 
пічок, потоків, озео і ставків, встановлення межових 
знаків берегової лінії водойм

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

1.3 Упорядкування відкритих джерел питної води 2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

1.4 Реконструкція і будівництво каналізаційних мереж 
вулиць сіл та селиш, шо увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

1.5. Упорядкування системи водовідведення ливневих 
опадів (виділення дренажних, відвідних каналів в 
окрему ливневу каналізаційну мережу), розмежування 
водяних мереж

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1 Озеленення території та благоустрій паркових зон на 
території сіл та селищ, шо увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

2.2 Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
кронування дерев

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

і 2.3 Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка 
клумб, квітників

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

2.4 Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

1

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

3. Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва



3.1. Облаштування контейнерних майданчиків з 
встановленням контейнерів (сміттєзбиральників) для 
роздільного складування (сортування) ТПВ у житлових 
масивах

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

3.2. Ввиявлення і знешкодження несанкціонованих 
незаконних стихійних сміттєзвалищ на території сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

4. Екологічна освіта і виховання мешканців селища
4.1. Інформування мешканців через місцеві ЗМІ про стан 

навколишнього природного середовища на території 
сіл та селиш, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради, проведення екологічних акцій, 
фестивалів; заохочення мешканців (учнів шкіл) до 
участі у волонтерських екологічних акціях; заохочення 
діяльності екологічних гуртків у школах

2021-2022 Селищний бюджет, інші бюджети, 
інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством

Відділ земельних 
відносин та 
комунальної власності

Л < ' •

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 207

ПРОГРАМА

по благоустрою, озелененню стану довкілля сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради

на 2021-2022 роки

Загальні положення

Питання по благоустрою, поліпшення стану довкілля сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради, на сьогоднішній день, є 

надзвичайно актуальним ,що зумовлено характеристиками умов життя громадян. 

Приведення території в належний стан, дотримання санітарно-гігієнічних норм, 

проведення комплексного благоустрою - є основним завданням селищної ради.

Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є :

- організація забезпечення на території сіл та селищ чистоти і порядку, 

дотримання тиші в громадських місцях;

- організація місць відпочинку для населення;

- розроблення схем санітарного очищення сіл та селищ;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів 

юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених 

пунктів;

- здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, 

інженерних споруд та об’єктів , підприємств, установ та організацій, їх 

озелененням, охороною зелених насаджень;

- визначення місць стоянок транспортних засобах на об’єктах благоустрою

населених пунктів, графіків роботи кладовищ, збереження історико-культурної



спадщини, утримання в належному стані спортивних споруд, робота пов’язана з 

охороною довкілля, в тому числі із запобігання забрудненню водоймищ, 

зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення 

робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

- створення органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами 

комунальної власності благоустрою сіл та селищ.

Мета програми

Метою Програми є розроблення заходів , спрямованих на проведення 

комплексу робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення 

території, а також соціально-економічних, організаційно - правових та 

екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, 

зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території сіл та селищ для 

раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов 

щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програмою передбачено

- ліквідувати стихійні сміттєзвалища;

- встановити знаки та відзначити місця пішохідних переходів, згідно 

чинного законодавства;

- регулярно виконувати роботи по очищенню вулиць від снігу та льоду в 

зимовий період;

- регулярно виконувати роботи по прибиранню сміття з вулиць, парків та 

кладовищ;

- привести фасади будинків та огороджуючи конструкції в належний 

охайний вигляд;

- побудувати нові та провести реконструкцію та капітальний ремонт, 

поточний ремонт автобусних зупинок;

- встановити нові та відремонтувати існуючі дитячі майданчики біля 

будинків;

- побудувати громадські вбиральні в найбільш людних місцях;

- в нові та відремонтувати існуючі спортивні майданчики;



- депутатам провести роз’яснювальну роботу зі своїми виборцями по 

приведенню в належний стан прибудинкових територій, згідно Правил 

благоустрою (скошування бур’янів, обрізка хворих та зрізка сухих дерев вздовж 

вулиці та неприпустимість складання на території вулиць будівельних матеріалів 

та твердого палива);

- проводити реконструкцію, капітальний ремонт, поточний ремонт вулиць, 

тротуарів та при будинкових територій із твердим покриттям;

- своєчасно проводити реконструкцію, капітальні та поточні ремонти 

вуличного освітлення;

- регулярно проводити роботи по очистці водоймищ;

- виконувати обрізку старих дерев;

- сприяти вивезенню сміття з території приватного сектору;

- проводити відлов бродячих тварин;

- проводити постійно по мірі необхідності грейдування доріг без твердого 

покриття;

- виконати роботи по озелененню;

- асфальтування усіх вулиць, провулків які не мають твердого покриття;

- виконати роботи по благоустрою кладовищ;

Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу:

Успішного вирішення комплексу завдань щодо розвитку інфраструктури 

сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.

Джерела фінансування і контроль за виконанням програми

- Обсяги фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах кошторису.

- координатором Програми є виконавчий комітет Безлюдівської селищної 

ради.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 208

комітету

Програма охорони та раціонального використання земель 
сіл та селищ, що увійшли до складу

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік

ВСТУП
Земельна реформа на території сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради започаткована постановою Верховної ради України від 
18.12.1990 р. „Про земельну реформу в Україні”, і є складовою частиною процесу 
реформування економіки регіону на ринкових засадах. За минулі роки виконані 
обсяги робіт по реалізації вказаної постанови в питаннях перерозподілу земель між 
землекористувачами, надання бажаючим громадянам та юридичним особам 
земельних ділянок для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, 
формування багатоукладної економіки, підвищення ефективності використання 
земельних угідь та їх охорона.

Програма охорони та раціонального використання земель Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2022 рік, дасть змогу стимулювати розвиток земельних 
відносин за рахунок проведення земельної реформи.

В ході розв’язання проблем земельної реформи при виникненні нових напрямків 
і можливостей проведення інших заходів реалізації програми, їх вирішення буде 
врегульовано відповідними актами законодавчої та виконавчої влади.

В умовах формування та розвитку ринкової економіки нагальною необхідністю 
стає наукове обґрунтування сутності, змісту і принципів реалізації положення ст.14 
Конституції України “земля є основним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави”. Це можна здійснити тільки шляхом передбачення 
відповідних заходів в програмах економічного, науково-технічного й соціального 
розвитку адміністративно-територіальних утворень різного рівня та розробки 
загальнодержавних, регіональних та місцевих програм з питань використання та 
охорони земель, які визначають склад та обсяги першочергових та перспективних 
заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного 
забезпечення їх реалізації.

В основу Програми покладені положення Земельного Кодексу України, Законів 
України “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про оцінку земель”.

Передбачені програмою заходи направлені на раціональне використання та 
охорону земель, розвиток ринку земель, встановлення меж населених пунктів району, 
розмежування земель державної і комунальної власності, проведення інвентаризації 
земель несільськогосподарського призначення, встановлення меж прибережних 
захисних смуг водних об’єктів, оновлення планово - картографічних матеріалів та 
інше.

Фінансування заходів буде здійснюватиметься за рахунок коштів бюджетів 
місцевого бюджету, державного бюджету в разі наявності відповідних надходжень, 
передбачено також залучення коштів підприємств, установ, організацій та громадян.



ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
У соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди 

належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень 
визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування 
ринкових відносин. Реформування земельних відносин у державі здійснюється за 
основним принципом, який визначає напрями земельного реформування, є подолання 
монополії держави на земельну власність і встановлення багато суб’єктивності права 
власності на землю.

З прийняттям 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу України, що набрав 
чинності з 1 січня 2002 року, визначилася земельна політика держави, яка і в 
подальшому повинна концентруватися на остаточному розв’язанні проблем розвитку 
відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку 
іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищенні 
ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшення організації 
державного контролю за використанням і охороною земель. Земельні відносини 
завжди були і будуть однією з найважливіших сфер суспільного життя.

Від якості прийнятих рішень, щодо використання та охорони земель залежить 
сталий економічний розвиток території, ефективне забезпечення галузей економіки та 
громадян земельними ресурсами. Приватна власність на землю стимулює ефективне її 
використання.

Продаж земель несільськогосподарського призначення на території 
Безлюдівської селищної ради на протязі останніх років був суттєвим джерелом 
наповнення бюджету селищної ради. Викупу підлягали земельні ділянки під майном 
для поточного будівництва, на які було проведено експертну оцінку земельної 
ділянки. Ціна продажу становила ціну експертної оцінки.

Метою ринку землі є капіталізація земельних ресурсів, земля є обмеженим 
ресурсом.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Програма спрямована на вдосконалення та розвиток земельних відносин. Її 

реалізація дасть змогу розв'язати більшість соціально-економічних та екологічних 
проблем землекористування, створити стабільний ринковий механізм регулювання 
земельних відносин і формування інвестиційної привабливості в земельній сфері.

Програма передбачає ряд заходів, що є логічним продовженням заходів 
Програми земельної реформи в Безлюдівській селищній раді на 2021-2022 роки, 
зокрема:

- проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель за межами 
населених пунктів;

- проведення аукціонів по продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення;

- проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів.

Виконання завдань Програми будуть забезпечуватися шляхом впровадження 
таких основних заходів:

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж 
населеного пункту;



- проведення робіт по винесенню меж населених пунктів в натуру (на 
місцевість);

- розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації земель населених 
пунктів;

розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж 
земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 
використанні земель та їх режимо утворюючих об’єктів;
розробка схем землеустрою;
проведення експертної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення.

Програма сприятиме розв'язанню екологічних та соціальних проблем селища, 
розвитку ефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, 
розвитку землеустрою та економічно регульованого землекористування, охороні та 
підвищенню родючості ґрунтів, збереженню природних цінностей агроландшафтів. 
- утримання в належному стані території - використання її за призначенням 
відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної 
документації, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження 
та відновлення об’єктів благоустрою;
- вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів 
мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших 
проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, 
майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними 
спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, 
належного утримання та раціонального використання територій, охорони та 
організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх 
використання.

МЕТА ПРОГРАМИ
1 .Забезпечення
- ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів;
- гарантій прав власності;
- реалізації конституційних прав громадян ;
- єдності суспільних та державних інтересів;
- гарантій та захисту прав суб’єктів ринку земель;
- забезпечення прозорості обороту земель;
- прогнозування розвитку ринку земель з метою відповідного державного 
регулювання та
попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин.
2. Здійснити раціоналізацію землекористування та створити інвестиційно - 
привабливе і стале землекористування.
3.Збільшити надходження від платежів за землю до бюджету селищної ради.

Напрямки впровадження Програми

Інвентаризація земель населених пунктів
Роботи з інвентаризації земель проводилися відповідно до розробленого та 

затвердженого генерального плану забудови.



Програмою передбачено провести роботи з інвентаризації земель 
населених пунктів з внесенням земельних ділянок до Державного земельного 
кадастру. Кошти для проведення інвентаризації передбачаються за рахунок коштів від 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Інвентаризація земель за межами населених пунктів
Інвентаризація земель стає пріоритетним завданням у реформуванні земельних 

відносин.
Найбільший відсоток земель, що потребують інвентаризації за межами 

населених пунктів, перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств 400,02 
га, вони є найбільшим землекористувачем на території ради. Державні акти на право 
постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення не 
оформлено лісовими господарствами, використання земель здійснюється на підставі 
матеріалів базового лісовпорядкування.

Землі промислових та інших підприємств займають загальну площу 133,3799 га, 
для проведення інвентаризації даної категорії земель планується залучити кошти 
самих землекористувачів.

Розробка проект ів землеустрою щодо організації і встановлення меж 
земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель 

та їх режимоутворюючих об’єктів.

На території Безлюдівської селищної ради водні об'єкти займають загальну 
орієнтовну площу близько 160 га. Без закріплення проектом землеустрою розміру 
прибережних захисних смуг питання обмежень в використанні та надання земельних 
ділянок у власність та користування викликає безліч спірних питань.

Виконання робіт заплановано на 2022 рік.
Проведення робіт за рахунок коштів місцевого бюджету.

Проведення експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення.

- роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення згідно поданих заяв фізичних або юридичних 
осіб.

Виконання робіт заплановано на 2021-2022 роки.
Проведення робіт за рахунок коштів місцевого бюджету.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми дасть змогу досягти наступних результатів:
- забезпечити реалізацію права власності на землю жителів сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради;
- підвищити ефективність системи регулювання земельних відносин та 

управління земельними ресурсами;



- поетапно вводити земельні ділянки та права на них в економічний обіг, 
формувати та розвивати ринок землі;

- провести оптимізацію землекористування та створити інвестиційно- 
привабливе і стале землекористування;

- збільшити надходження до бюджетів від платежів за землю;
- забезпечити розвиток оренди землі, особливо в сфері сільського господарства;
- сформувати інститут обмежень у використанні земель, пов'язаних з охороною 

та раціональним їх використанням;
- підвищити ефективність та екологічну безпеку використання земель.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ і КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
1 .Обсяги фінансування Програми уточнюється під час складання місцевого 

бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків.
- Кошторис видатків прикладається до програм окремим додатком та є невід ємною 
частиною Програми.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію питань 
земельних відносин та екології при Безлюдівській селищній раді.

- ■
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Безлюдівський селищний голова ' М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради
від «22» грудня 2020 р. № 209

ПРОГРАМА

Організація літнього відпочинку за оздоровлення дізей, 

які проживають на території сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

Програма «Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які 

проживають на території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 роки» (далі - Програма) розроблена відповідно 

до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Дія Програми поширюється на дітей віком від 7 до 18 років, зокрема 

тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до 

погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативним фактором соціально- 

економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно 

діючих факторів ризику, у тому числі стресові перевантаження, зокрема у 

шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції 

фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує поліпшення стану 

здоров’я дітей, відновлення їхніх життєвих сил, зайнятість у канікулярний 

період, запобігає їх бездоглядності та безпритульності, дає можливість 

продовжити виховний процес і розвиток творчих здібностей.

Одним із найбільш масових та доступних видів організованого 

відпочинку дітей є проведення літніх канікул у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку (закладах різних типів). Таким чином 

організація дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей передбачає 

збереження кращих традицій та поліпшення стану здоров’я дитячого 

населення як пріоритетного напряму державної політики у сфері охорони

дитинства.



На території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради станом на 1 грудня 2020 рік проживає близько 4000 осіб віком 

від 6 до 18 років.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма ставить за свою мету створення сприятливих умов для 

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

оздоровлення та відпочинку, зокрема тих, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки;

- удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного 

забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів, створення 

сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих 

інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

- створення дитячими закладами належних умов для харчування, 

медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних норм 

відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 

дітей;

- зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в 

дитячих оздоровчих закладах.

Виконання Програми дасть змогу:

1. Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення, зокрема:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей з девіантною поведінкою;

- талановитих та обдарованих дітей (переможців та призерів

міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання);

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку.



2. Зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих 

закладів на території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради.

3. Підвищити якість підготовки працівників оздоровчих закладів на 

території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.

4. Підвищити рівень науково-методичного та інформаційного 

забезпечення.

Фінансове і ресурсне забезпечення програми.

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, 

здійснюються за рахунок виділення в установленому порядку коштів з 

обласного та селищного бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, 

професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

непрацездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків 

юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та з інших джерел, не 

заборонених законодавством.

Харчування дітей пільгових категорій в період оздоровлення 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Безлюдівський селищний голова Ид М.КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради
від «22» грудня 2020 р. № 210

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ О ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СІЛ ТА 
СЕЛИЩ, ЩО УВІЙШЛИ ДО СКЛАДУ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2021-2022 РОКИ.

Законодавчі підстави для виконання Програми:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про соціальні послуги»;

- Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії»

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні»;

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам»;

- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам»;

- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

- Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»;

- Закон України «Про соціальний захист дітей війни»;

- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей»;

- Бюджетний кодекс України



7

1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма.

Соціальний захист та гідний рівень життя гарантований Конституцією 
України кожному громадянину. В сучасній Україні соціальний захист населення є 
основним завданням державної соціальної політики, що ставить за мету дотримання 
прав і гарантій людини на забезпечення гідного рівня життя.

Кризові явища та інфляційні процеси в Україні призвели до зростання тарифів 
на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти харчування, 
медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу окремих осіб та сімей, 
що стало причиною їх скрутного матеріального становища, в результаті чого вони 
переходять до категорії соціально незахищених верств населення.

Заходи державної соціальної політики щодо підвищення соціального 
забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, 
необхідних для життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні 
напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та 
підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого 
самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування 
соціальних послуг та розробки комплексних програм соціального захисту окремих 
категорій населення, Безлюдівської селищної радою розроблено комплексну 
Програму соціального захисту населення Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 
роки (далі - Програма).

Згідно статистичних даних чисельність населення Безлюдівської селищної 
ради складає 24991 жителів. З них, станом на листопад 2020 року 4959 осіб, які 
перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на 
пільги, що складає майже 20 % населення. З них:

- - інваліди війни - 88 чол.;
- учасників бойових дій -183 чол.;
- громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 
категорії -55 чол.;
- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ-_чол.;
- інвалідів військової служби - 33 чол.;
- багатодітних сімей - 118;
- пенсіонерів за віком-1416 чол;
- інвалідів загального захворювання-674 чол.;

- - діти з інвалідністю -16 чол.;
- діти війни- 1280 чол.та ін..

На облік в КУ «Центр надання соціальних послуг Безлюдівської селищної 
ради» планується прийняти близько 180 осіб.
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Враховуючи те, що майже 20 % населення Безлюдівської громади 
відноситься до категорії соціально незахищених верств населення га но гребує 
соціальних гарантій, основними проблемами є:

• великі обсяги фінансування, що потрібно направити на реалізацію державної 
політики у цій сфері на місцевому рівні;

• напружений психо - емоційний клімат серед жителів населених пунктів 
громади, спричинений невеликими обсягами державних соціальних гарантій в 
умовах підвищення тарифів, зростанням цін на продукти харчування, медикаменти 
при одночасному зменшенні реального доходу, особливо осіб пенсійного віку, осіб з 
інвалідністю, сімей з дітьми, багатодітних сімей та інших категорій.

Вже багато років поспіль для соціальної підтримки жителів громад, які 
опинились в скрутній життєвій ситуації є надання одноразової грошової допомоги, 
передусім грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, 
протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків 
тощо.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є 
необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції.

Також, гострою є проблеми інвалідності, що призводять до чисельних 
соціальних та фізичних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими 
можливостями вести активний соціальний спосіб життя.

Для полегшення життя інвалідів необхідно пристосовувати будинки та 
споруди житлового і громадського призначення, об’єкти вулично-дорожньої та 
транспортної інфраструктури до потреб осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Окрім того, через соціальну допомогу реалізовується можливість 
пройти психологічну або професійну реабілітацію, отримати технічні засоби 
реабілітації та протезно-ортопедичні вироби, що допомагає людям, які потрапили в 
скрутну життєву ситуацію, соціально адаптуватися і не опинитися на узбіччі 
суспільства.

З метою забезпечення добробуту, покращення соціального самопочуття 
людини, розроблено додаткові заходи щодо надання різних видів соціальної 
допомоги та захисту права на труд та безпеку життя.

Основними принципами реалізації державного соціального захисту населення 
Безлюдівської громади, надання соціальних послуг та соціальної допомоги 
визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, 
добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, 
гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та 
позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, 
соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та 
відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають 
соціальні послуги.

Для забезпечення реалізації комплексної Програми соціального захисту 
населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області передбачається виділення цільових коштів, 
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виходячи з фінансових можливостей бюджету Безлюдівської селищної ради за 
залучення коштів з обласного та державного бюджетів, а також інших коштів в 
межах чинного законодавства.

2. Мета Програми.

Метою програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення на території Безлюдівської селищної ради, в межах її повноважень, та у 
співпраці з департаментом соціального захисту населення Харківської 
облдержадміністрації, управлінням соціального захисту населення Харківського 
району й інститутами громадянського суспільства, а саме:

фінансова підтримка найбільш незахищених верств населення;
оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства, 

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань», та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

залучення інститутів громадянського суспільства до участі у реалізації 
соціальних проектів та заходів;

попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми;
забезпечення соціальними гарантіями сімей з дітьми, багатодітних родин;
реалізація державної політики щодо забезпечення здорових і безпечних умов 

праці на виробництві, запобігання виробничого травматизму та професійних 
захворювань, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці;

впровадження заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних 
умов праці.

3. Основні завдання Програми.

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:
забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту населення;
забезпечити адресність надання матеріальної грошової допомоги найбільш 

незахищеним верствам населення;
формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки; продовження роботи щодо удосконалення якості 
надання соціальних послуг;

підтримка статутної діяльності інститутів громадянського суспільства, 
діяльність яких має соціальне спрямування;

створення умов для максимально раціонального та економного використання 
коштів селищного бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення 
додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої 
активності громадян;

здійснити заходи з організації оздоровлення осіб з інвалідністю від загального 
захворювання та з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 



5

«Про жертви нацистських переслідувань»; громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

провести роботу з організації соціального захисту учасників А1О/ООС за 
членів їх сімей;

залучити інститути громадянського суспільства до участі у конкурсі соціальних 
проектів;

провести роботу з підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів, які 
реалізують державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству та/або насильству за ознакою статі;

забезпечити виготовлення бланків посвідчень;
підвищити рівень соціальної захищеності працюючих, перш за все, зайнятих у 

роботах зі шкідливими умовами праці.

4. Шляхи і засоби вирішення проблеми, обсяги та джерела 
фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Вирішити вищезазначені проблеми передбачається шляхом виконання заходів 
дієвої адресної підтримки за рахунок коштів державного, обласного та селищного 
бюджетів:

малозахищених верств населення;
сімей з дітьми та сімей, які опинилися у скрутній життєвій ситуації;
ветеранів та учасників війни;
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
сімей, які втратили годувальників під час масових акцій громадянського 

протесту у місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року;

осіб з інвалідністю;
членів сімей загиблих учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в 

антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення тощо;

з організації санаторно-курортного лікування та відпочинку окремих категорій 
громадян;

з підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, ветеранів та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

із запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за 
ознакою статі;

із фінансування виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї;

щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого, обласного, 

державного бюджетів та інших коштів згідно чинного законодавства.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого 

бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків. Кошторис видатків 
прикладається до програм окремим додатком та є невід’ємною частиною Програми.
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Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до 
Програми або перерозподілу коштів у межах Програми головним розпорядником 
коштів.

Програму передбачено реалізувати протягом двох років, у період з 2021 року по 
2022 рік включно.

Етапність виконання Програми визначається селищною радою і залежить від 
фінансових можливостей державного, обласного та селищного бюджетів.

5. Якісні показники виконання Програми

Адресне спрямування коштів селищного, обласного та державного бюджетів 
для надання фінансової підтримки окремим категоріям громадян;

покращення стану здоров’я осіб з інвалідністю та їх соціальна адаптація, 
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань», громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращення психоемоційного стану та зміцнення родинних стосунків в сім’ях 
учасників АТО/ООС;

зменшення кількості повторних випадків домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі за результатами здійснення профілактичної роботи;

зменшення кількості нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань.

6. Очікувані результати від реалізації Програми

В межах фінансової спроможності бюджету громади, реалізація Програми 
дозволить:

матеріально підтримати найбільш незахищені верстви населення, учасників 
Другої світової війни 1939-1945 років, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, 
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

оздоровити у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони осіб з 
інвалідністю загального захворювання та з дитинства, ветеранів війни та осіб, на 
яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращити психоемоційний стан учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих;
зберегти життя і здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, під час перебування їх у дорозі на відпочинок до державних оздоровчих 
закладів;

забезпечити розвиток громадянського суспільства;
зменшити кількість повторних випадків домашнього насильства та /або 

насильства за ознакою статі;
забезпечити соціальними гарантіями багатодітних родин;
підвищити фаховий рівень керівників, фахівців служб охорони праці та інших 

фахівців підприємств, установ, організацій області;
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поширити позитивний досвід щодо профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради.

Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на відділ 
соціального захисту населення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення освіти, спорту та культури.
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8. Напрями діяльності та заходи

комплексної Програми соціального захисту населення сіл та селиш, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 
Харківського району на 2021 -2022 роки:

о

№ 
п/п Зміст заходу Термін 

виконання Відповідальний за виконання Джерело 
фінансування

1 2 3 4 5
1. Пільги та субсидії ___________________

1.1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення селищної 
ради

державний 
бюджет

1.2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення селищної 
ради

державний 
бюджет

_-------------------- -—
1.3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

місцевий 
бюджет

1.4 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

протягом 
року.

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

місцевий 
бюджет

1.5 Надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства

протягом 
року.

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

місцевий 
бюджет

2. Адресна допомога __________________  ____________ __
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2.1 Призначення, фінансування та виплата населенню 

адресних соціальних допомог: державна допомога сім'ям 
з дітьми, державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям, державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам; допомога по догляду за 
інвалідами І та 11 групи внаслідок психічного розладу

протягом 
року.

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення
селищної ради

державний 
бюджет

2.2 Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покритгя витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ соціаль
ного захисту населення
селищної ради

державний 
бюджет

2.3 Виплата компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги на непрофесійній основі

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

місцевий 
бюджет

2.4 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення
(за зверненнями).

протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

місцевий 
бюджет

2.5 Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, 
звільненим з військової строкової служби

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення
селищної ради

державний 
бюджет
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2.6 Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб 
з інвалідністю 1-І І групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов

протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

державний 
бюджет

2.7 Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, та визнані особами з 
інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які погребують 
поліпшення житлових умов

протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

державний 
бюджет

ю



13

2.8 Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю 1-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії. каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених 
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 
які потребують поліпшення житлових умов

протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

державний 
бюджет

2.9 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпеченні житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

протягом 
року

ДСЗН ХОДА. Відділ соціального 
захисту населення селищної 
ради

державний 
бюджет, 
місцевий

3. Соціальний захист інвалідів
3.1 Призначення і фінансування компенсаційних виплат 

інвалідам на:
- бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля;
- транспортне обслуговування;
- невикористане санаторно - курортне лікування

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення
селищної ради

державний 
бюджет

3.2 Забезпечення протезно-ортопедичними виробами,
засобами пересування та реабілітації, спец
автотранспортом безкоштовно та на пільгових умовах 
інвалідів за відповідними медичними показниками

протягом 
року

Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ соціаль
ного захисту населення
селищної ради

державний 
бюджет,



14

3.3 Проведення санаторно-курортного лікування осіб з 
інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю 
з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань, у санаторно-курортних закладах 
Харківської області

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА. 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет.

3.4 Створення умов безперешкодного доступу інвалідів до 
об'єктів соціальної інфраструктури

протягом 
року

Відділ ЖКГ та благоустрою, 
відділ соціального захисту 
населення

місцевий 
бюджет

4. Соціальний захист учасників антитерористичної операції ____
4.1 Проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області осіб. які брали участь в 
антитерористичній операції чи здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її 
проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
учасників бойових дій

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА. 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА, Відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

обласний 
бюджет

4.2 Здійснення заходів щодо психологічної реабілітації 
постраждалих учасників антитерористичної операції

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА, 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

державний 
бюджет

4.3

і

Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції (крім
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА, 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА. відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

Державний 
бюджет
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4.4 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників 
АТО

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА, 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет

5. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
5.1 Забезпечення роботи з організації оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 
категорії та дітей-інвалідів, відповідно до Закону України 
"Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА, 
Управління соціального захисту 
населення ХРДА, відділ
соціального захисту населення 
селищної ради

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет

5.2 Відшкодування витрат на проїзд один раз на рік до будь- 
якого пункту України і назад автомобільним або 
повітряним, або залізничним, або водним транспортом 
постраждалим громадянам Безлюдівської громади 1 та 2 
категорії

протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення селищної ради

Місцевий 
бюджет, в межах 
фактичних 
нарахувань

5.3. Проведення санаторно-курортного лікування
постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та 
потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

протягом 
року

Департамент соціаль-ного
захисту населення ХОДА, Відділ 
соціаль-ного захисту населення 
селищної ради

обласний 
бюджет

б. Надання соціальних посл У?
6.1 Забезпечення якісного соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
протягом 
року

Центр надання соціальних
послуг

місцевий 
бюджет

7. Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі
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7.1. Проведення навчань для фахівців, які реалізують програми 
щодо кривдників та програми для постраждалих осіб від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення, департамент соціаль
ного захисту населення
Харківської обласної державної 
адміністрації,

обласний 
бюджет

8. Підвищення кваліфікації спеціалістів відділу соціального захисту населення

Проведення навчань для керівників та спеціалістів відділу, 
які реалізують місцеві повноваження щодо програми щодо 
реалізації державної політики у сфері соціального захисту 
населення.

Протягом 
року

Відділ соціального захисту 
населення, департамент соціаль
ного захисту населення
Харківської обласної державної 
адміністрації.

обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет.
залучені кошти

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



комітету
Затверджено
Рішенням виконавчого 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 211

П РОГРАМА

розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді 

сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

ВСТУП

Програма базується на позашкільній виховній роботі та є невід’ємною 

складовою системи освіти й виховання підростаючого покоління. Варто 

розрізняти поняття» позакласна виховна робота» і «позашкільна виховна 

робота».

Програма визначає перспективи позашкільної роботи та здійснення в 

позаурочний час діяльності школярів у позашкільних дитячих виховних 

закладах під керівництвом педагогічних працівників цих закладів при участі 

представників селищної ради.

Програма розроблена згідно постанови 785 від 27.08.2010 року «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти» із змінами та доповненнями, методичних рекомендацій 

з питань позашкільної освіти № 1/9 604 від 28.08.2012р. Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України.

ОСНОВНІ ЗА ВДАННЯ

Основними завданнями навчального виховного процесу 

(Освітньо-виховна робота, заняття з різних видів мистецтва, заняття з праці 

й техніки, фізкультурно - оздоровча робота, розважально-ігрова робота) 

залишаються забезпечення безперервності та наступності навчання і 

виховання, гармонійне поєднання інтересів особистості, інтелектуального 

розвитку дітей і молоді спрямування педагогічних технологій інноваційних 



процесів на особистість дитини, на розкриття н здібностей і потреб, на 

задоволення інтересів і потреб у самовизначенні на організацію 

підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

МЕТА ПРОГРАМИ

Програма передбачає комплексне систематичне і послідовне 

навчання, всебічний розвиток, естетичне виховання та формування здорового 

способу життя дітей та вихованців ДНЗ.

Виконання Програми здійснюється шляхом впровадження 

комплексного підходу до навчального та виховного процесу в цілому, 

особистою зорієнтованістю, індивідуальної, групової роботи з учнями та 

вихованцями ДНЗ.

В умовах сучасної школи особливого значення набуває формування в 

учнів у процесі позакласної і позашкільної роботи мистецьких інтересів, 

спрямованих на розширення й поглиблення знань, образотворчих умінь і 

навичок, естетичне виховання молодших школярів.

Поряд з пізнавальними завданнями в системі позакласної і 

позашкільної роботи розв’язуються й виховні: виховання естетичних 

почуттів, любові, емоційного ставлення до природи, мистецьке виховання. 

Крім того, позакласна і позашкільна робота розвиває такі риси особистості, 

як колективізм, відповідальність за доручену справу, акуратність та 

наполегливість.

Правильно організована позашкільна робота із засобів виховання.

ПРОГРАМОЮ ПЕРЕДБА ЧЕНО

Надавати фінансову підтримку в проведені олімпіад, турнірів, 

фестивалів, конкурсів та юнацьких заходів, проведення свята «Обдарована 

молодь» придбання матеріалів, необхідних для проведення заходів.;

- Створення умов для роботи з обдарованими дітьми;

- Нагородження учнів відмінників медаллю «Відмінник» в рамках 

проведення свята «Парад відмінників»;



Виготовлення (придбання) друкованих матеріалів для випускників 

«Підготовка до ЗНО»

- Привітання дітей до «Дня захисту дітей» пам’ятними подарунками та 

організація заходів на дитячих майданчиках;

- Виготовлення друкованої продукції (придбання) для привітання дня 

першокласників та випускників до свята «Першого дзвоника та свята 

останнього дзвоника»;

- Організація та проведення святкових концертів «Таланти»;

- Організація дозвілля дітей, зайнятості підлітків, забезпечення 

функціонування існуючих дитячих ігрових спортивних майданчиків на 

території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради та 

вжиття заходів по їх благоустрою.

- Створення умов під час канікул підліткам по організації громадсько- 

корисних робіт, функціонування таборів відпочинку.

- Організація під час канікул поїздок до театру, цирку.

- Запровадження та обов’язкове введення йодованої кухонної солі в 

раціоні дитячого харчування.

- Організація поздоровлення дітей випускників у дитячих дошкільних 

закладах, ЗОШ та юридичному ліцею з відзначенням кращих учнів та 

медалістів.

- Організація проведення свят(новорічні свята та інші): подарунки 

дітям у дитячих дошкільних закладах, ЗОШ та юридичному ліцею, святкові 

концерти.

- Проведення заходів щодо забезпечення гармонійного розвитку 

особистості.

- Розширення мережі гуртків при будинку культури.

Оснащення універсальними навчально - комп’ютерними 

комплексами;

- Створення навчально - пізнавальних радіо - і телепередач для дітей і 

молоді;



- Проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді;

- Відзначення медаллю Флагмани освіти і науки України та грамотою 

«За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» в рамках проекту 

«Флагмани освіти і науки України»;

- Розміщення інформації в книзі «Флагмани освіти і науки України»;

- Розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників 

для позашкільної роботи;

- Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з 

позашкільної освіти;

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

- удосконалити та поліпшити нормативно-правову базу з питань 

забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;

- створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних 

закладів;

- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти 

дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також 

потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ

Обсяги фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків(додаток 1 до 

Програми)- координатором Програми є виконком Безлюдівської 

селищної ради.
//> У У-

Безлюдівський селищний голова /Д М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 212

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

1. Загальні положення і мета

1.1. Цільовий фонд Безлюдівської селищної ради є складовою 

частиною спеціального фонду бюджету селищної ради.

1.2. Цільовий фонд селищної ради створюється відповідно до статті 

68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Положення визначає джерела формування Фонду та основні 

напрямки його використання, порядок фінансування видатків, ведення обліку 

та звітності про використання коштів Фонду.

1.4. Основна мета створення цільового фонду селищної ради 

забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів, що входять 

до складу селищної ради, місць спільного користування: шляхів, парків, 

водоймищ та прилеглих до них територій, стадіонів, підтримання належного 

порядку на кладовищах, утримання в належному стані пам’ятників воїнам 

- визволителям та інших пам’ятників, які встановлені на території 

населених пунктів, виписка періодичної преси, ремонт та придбання 

комп’ютерної техніки, виділення коштів на проведення святкових та 

спортивних заходів на території села та району, оплата Інтернет з’язку, 

придбання електронних програм.

2. Джерела формування цільового фонду.

2.1. Цільовий фонд селищної ради формується за рахунок таких 

надходжень:



- плати від відшкодування вартості знесених зелених насаджень в селах 

згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03 №139 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах»;

- залучених на договірній основі коштів підприємств та організацій 

різних форм власності;

кошти від передачі майна, яке належить до об’єктів сільської 

комунальної власності, але не відноситься до бюджетної сфери.

- благодійні і спонсорські внески громадян, внески громадян, 

підприємств (об’єднань), організацій установ на виконання завдань 

передбачених цим положенням.

- інших надходжень, визначених окремими рішеннями селищної ради 

та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також 

іншими нормативно-правовими актами не забороненими чинним 

законодавством;

3. Напрямки використання цільового фонду

3.1. Кошти цільового фонду використовуються за рішеннями сесії 

селищної ради, розпорядженням селищного голови на розвиток соціальної 

сфери, утриманням в чистоті вулиць, парків, місць спільного використання: 

пляжів, водойм, прибережних зон, стадіонів, місць поховання, які мають 

історичне значення, догляд за чистотою і порядком на кладовищах.

3.2. Виписка періодичної преси, ремонт та придбання комп’ютерної 

техніки, електронних програм, оплату Інтернет зв’язку.

3.3. Проведення ремонту пам’ятників, лікарень, шкіл, юридичного 

ліцею,споруд, що знаходяться на стадіонах та в інших місцях загального 

користування.

3.4. На утримання об’єктів, що відносяться до комунальної власності, 

але не являються надбанням бюджетних установ, або не мають їхнього 

статусу.

3.5. На відновлення насаджень дерев, кущів, газонів та квітників;



3.6. Використовувати кошти для придбання спортивного інвентаря та 

спортивного обладнання, для придбання призів при проведенні спортивно- 

масових заходів та культурних заходів;

3.7. Кошти населення, залучені на добровільній основі по рішенню 

загальних зборів громадян за місцем проживання спрямовуються на 

конкретні цілі згідно з цими рішеннями;

3.8. На розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури, благоустрій та інші видатки, пов’язані з утриманням 

об’єктів комунальної власності сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради;

3.9. На розробку та виконання програм соціально-економічного 

розвитку;

3.10. На розробку та виконання програм соціального захисту 

населення;

3.11. На організацію та проведення загально селищних, культурно- 

масових та спортивних заходів;

3.12. На представницькі видатки;

3.13. На прийом делегацій;

3.14. На проведення семінарів, зустрічей, нарад;

3.15. На нагородження переможців конкурсів, олімпіад, змагань та 

оплату відрядних їх учасникам;

3.16. Надання допомоги ветеранським та громадським організаціям;

3.17. На виготовлення технічної документації та державних актів на 

земельні ділянки комунальної власності територіальної громади сіл та селищ, 

що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради;

3.18. На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ;

3.19. На оформлення свідоцтв про право власності та 

інвентарних справ на об’єкти комунальної власності територіальної громади 

сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради;



3.20. Придбання інвентаря та зміцнення матеріально-технічної бази 

органів місцевого самоврядування, лікарень, шкіл, юридичного ліцею;

3.21. Капітальний ремонт адмінбудинку та ремонт комп’ютерної 

оргтехніки;

3.22. На інші, не заборонені законодавством витрати;

3.23. Надання допомоги громадянам, бюджетним установам, 

комунальним підприємствам,

3.24. На забезпечення канцелярськими товарами; конвертами та 

листівками; на підписку періодичних видань; придбання літератури; на 

оплату юридичних, консультаційних послуг, інформаційно-технічного 

забезпечення судових процесів, оплату держмита та інших послуг, 

пов’язаних з діяльністю виконкому;

4. Порядок управління коштами, їх облік, 

фінансування та звітність

4.1. Кошти цільового фонду використовуються в порядку 

затвердженому в кошторисі на відповідний рік.

4.2. Розпорядником коштів являється Безлюдівський селищний голова, 

який видає розпорядження на використання коштів по фінансування робіт, 

послуг чи придбання предметів та матеріалів на забезпечення реалізації 

завдань фонду.

4.3. Кошти обліковуються на спеціальному рахунку, відкритому у 

відділенні державного казначейства в районі по доходах по функції 50110000 

« Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади» по 

видатках по *ТКВКБМС 7691 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади».

4.4. Касове виконання проводиться в межах надходження коштів на 

рахунок. Залишки коштів на рахунку на кінець бюджетного року не 



закриваються, вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік та 

використовуються за призначенням.

4.5. Бухгалтерське супроводження та вирішення питань пов’язаних із 

використанням коштів цільового фонду здійснює головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії селищної ради.

4.6. Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду 

ради складається головним розпорядником коштів в порядку та за формами 

визначені Державним казначейством України.

Безлюдівський селищний голова //і/ М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 218

Програма розвитку автомобільних доріг 

загального користування та вулиць 

і доріг комунальної власності 

сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної 

транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, 

сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Крім того, за 

допомогою автомобільних доріг забезпечується рівномірний наземний 

доступ до різних місць району, області, країни, а також безпечне та надійне 

переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. 

Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, 

суспільним продуктом і мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення 

вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та 

темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан 

автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються 

економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього 

господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства області 

свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням 

дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.



Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні 

дороги»; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

п.п. «в» п. Юч.1 ст 91 БКУ; пріоритетність розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, визначено основні напрями 

розвитку мережі автомобільних доріг Безлюдівської селищної ради.

Основні завдання програми
Мережу доріг загального користування в основному було 

сформовано у 70-90 роках минулого століття, що не забезпечує безпеку руху 

автотранспорту з існуючим навантаженням на вісь. Міжремонтний строк 

сплив ще на початку століття. Через недотримання міжремонтних строків 

експлуатації та утримання автомобільних доріг, що спричинене недостатнім 

фінансуванням дорожньої галузі, та високу інтенсивність руху великовагових 

транспортних засобів на дорогах загального користування спостерігається 

повна втрата несучої спроможності дорожнього одягу, яка пов’язана з 

низькою міцністю основи, а також невідповідністю міцності дорожніх 

конструкцій умовам руху транспорту. Понад 40 відсотків доріг деформовані 

(колійність, видавлювання, ямковість тощо), близько 60 відсотків доріг не 

відповідають нормативним показникам по рівності.

Незадовільний стан зазначених автодоріг не забезпечує безпеку 

дорожнього руху та викликає обґрунтоване невдоволення мешканців селища, 

які постійно користуються вказаними автодорогами, що також суттєво 

впливає на економічні показники селища.

Мета програми
Метою Програми є:

забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі 

автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню безпеки 

руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом;



поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг місцевого 

значення підвищення технічних показників, соціально-економічного та 

екологічно збалансованого розвитку сіл та селищ;

поліпшення інфраструктури сіл та селищ.

Головні цілі на 2021-2022 роки:

Основними завданнями і заходами Програми є:

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

наявної мережі автомобільних доріг загального користування та споруд на 

них з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до 

міжремонтних строків;

- забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, 

підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації 

країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності 

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення стану доріг сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

- Обсяги фінансування Програми уточнюється щороку під час 

складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах кошторису 

видатків.

- координатором Програми є виконавчий комітет Безлюдівської 

селищної ради.

Безлюдівський с елищний голова М. КУЗЬМІНОВ



комітету
Затверджено 
Рішенням виконавчого 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 219

ПРОГРАМА 

поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та 

селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

/. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма (далі Програма) поводження з твердими побутовими відходами 

на території сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Постанови КМУ від ) 

04.03.2004 р. № 265 « Про затвердження Програми поводження з твердими 

побутовими відходами», Закону України «Про відходи» ( зі змінами та 

доповненнями) і Постанови Верховної Ради України від 06.10.2005 р.№ 2967-IV 

«Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та 

шляхи його вдосконалення»

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є координація дій всіх суб’єктів 

господарювання та активізації населення для забезпечення реалізації 

загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та 

державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення 

ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 

середовище і здоров’я людей.

Основними завданнями є:

реформування системи санітарного очищення;

зменшення обсягів захоронения ТПВ шляхом впровадження нових 

сучасних високоефективних методів збирання, перевезення і зберігання ТПВ;

збільшення використання ресурсоційних компонентів ТПВ;



впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів 

механізації;

врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності 

виробничої діяльності;

покрашення якості і розширення обсягів надання послуг;

впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та 

покрашення обліку і звітності;

зміщення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення.

Основні напрямки розв’язання Програми:

ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

спорудження контрольних свердловин з метою контролю 

забруднення підземних вод;

оновлення контейнерного господарства;

впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

НІ.ОЧІКУВАННЯ РЕЗУЛЬ ТА ТАМИ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє 

природне середовище;

зменшити обсяги захоронения побутових відходів;

перетворити сферу поводження з ТПВ на саму окупну та 

рентабельну галузь комунального господарства.

Оснащення комунального підприємства сучасним обладнанням дозволить 

зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний 

стан сіл та селищ, та довкілля в цілому.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого 

бюджету та субвенцій з державного бюджету.

Л/У'

Безлюдівський селищний голова //% М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 220

Програма

«Ремонт житлових будинків сіл та селищ, що увійшли 

до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік»

1. Загальні положення

В рамках реалізації цієї Програми передбачається фінансування робіт з 

поточного та капітального ремонту житлових будинків та об’єктів благоустрою сіл 

та селищ за рахунок коштів загального та спеціального фонду бюджету громади, а 

також погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з поточного та 

капітального ремонту житлових будинків та об’єктів благоустрою селах та селищах, 

що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 рік», «Про 

житлово-комунальні послуги», наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження 

Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

2. Завдання програми

Забезпечити протягом 2021-2022 року організацію комплексу робіт по 

виконанню поточного та капітального ремонту будинків житлового фонду, а саме:

покрівель;

вентиляційних, димохідних каналів та їх оголовків;

під’їздів, в тому числі: вхідних дверей та сходинок до під’їздів, козирків 

над входами до під’їздів, вікон у під’їздах, електромережі освітлення загальних 

місць користування та сходинок у під’їздах;



електричних щитових, в тому числі встановлення приборів обліку 

споживання електроенергії на вводі до будинку та окремо на освітлення місць 

загального користування та сходинок;

герметизація між панельних швів;

внутрішніх та зовнішніх будинкових мереж: електричних, 

водопровідних, каналізаційних.

3. Мета програми
Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових 

будинків, утримання житлових будинків в належному технічному стані та 

забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації.

Збереження технічно справного і естетичного стану, підвищення 

експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів 

благоустрою.

Погашення заборгованості за виконані роботи з капітального та поточного 

ремонту житлових будинків.

4. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за 

рахунок коштів із загального та спеціального фонду бюджету громади.

5. Очікувані кінцеві результати виконання програми

Утримання житлових будинків в належному технічному стані, 

забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації та погашення кредиторської 

заборгованості за виконані роботи з капітального та поточного ремонту житлового 

фонду та об’єктів благоустрою.

6. Джерела фінансування і контроль за виконанням програми
Обсяги фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків.

Координатором Програми є виконком Безлюдівської селищної ради.

Безлюдівський селищний голова /Ч М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 221

Програма розвитку фізичної культури і спорту 

у селах та селищах, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 р.

ВСТУП

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення нашої держави, її основне призначення - 

зміцнення здоров'я, підвищення фізичних і функціональних можливостей організму 

людини, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу.

1.МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Основною метою та завданням програми є:

- формування культури здорового способу життя, залучення усіх категорій населення 

до регулярних занять фізичними вправами;

- забезпечення якісно нового, більш високого рівня розвитку фізичної культури і 

спорту серед усіх верств населення, і особливо серед дітей та молоді;

- створення умов для занять мешканців сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради фізичною культурою і спортом, впровадження 

ефективних форм, засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з 

урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів;

- продовження роботи щодо підтримки діючих та створення нових спортивних секцій, 

залучення дітей та підлітків до занять фізичною культурою і спортом:

- забезпечення збереження матеріально-спортивної бази діючих спортивних 

майданчиків, стадіону та створення нових;

- удосконалення системи підготовки спортсменів з масових видів спорту, підвищення 

якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних секцій, науково-методичного їх 

забезпечення;



-запровадження ефективної моделі фінансування потреб спортсменів та 

фізкультурних працівників сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради;

-забезпечення передових методів у спорті вищих досягнень, збереження і подальше 

зміцнення позицій спортсменів сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях, сприяння 

розвитку Олімпійського руху.

2 .СИСТЕМА ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ

Для реалізації основних цілей і завдань програми розвитку фізичної культури і спорту 

визначені головні напрямки:

1 .Організація фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи в 

навчально- виховній сфері.

2 .Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в виробничій та соціально- 

побутовій сферах.

3 .Підготовка спортивного резерву та спорт вищих досягнень:

організація для талановитих дітей, спортсменів високого класу, зборів команд , 

навчально-тренувальних зборів та виїздів на змагання різного рівня;

- збільшення кількості змагань;

- участь в районних змаганнях з різних видів спорту відповідно до календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів Харківського району, 

участі збірних команд і окремих спортсменів в спартакіадах, першостях та кубках 

Харківського району, Харківської області, всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях.

4. Матеріально-спортивна база і фінансове забезпечення:

проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; 

оплата суддівства змагань;

проведення заходів з неолімпійських та олімпійських видів спорту, 

організація масових заходів з фізичної культури та спорту;

фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на території сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради;



придбання спортинвентаря , спортивної форми, спортивного взуття;

використання автотранспорту;

оплата харчування учасникам чемпіонату та першості Харківської області з 

футболу, чемпіонату та першості Харківського району з футболу, чемпіонату та 

першості Харківського району з футболу серед ветеранів, чемпіонату та першості 

Харківського району з дитячого футболу, оплата харчування учасникам змагань 

Харківського району з волейболу та баскетболу ;

оплата харчування учасникам змагань Харківського району, Харківської 

області та всеукраїнських з боксу, шахів, важкої атлетики.

5. Фінансування і контроль за виконанням програми.

Головним виконавцем та координатором програми є виконком Безлюдівської 

селищної ради.

Головною умовою досягнення визначених програмою цілей є виконання повного 

обсягу бюджетного фінансування заходів та залучення позабюджетних 

коштів.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація програми сприятиме:

- підвищенню ролі фізичної культури і спорту у суспільному житті;

- відродженню кращих традицій щодо занять дітей та дорослих різними видами 

спорту за місцем проживання;

- поліпшенню організації змагань, збільшенню кількості змагань з різних видів 

спорту;

- створенню авторитету сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради за рахунок вдалих виступів спортсменів в районних, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях;

- підтримці діючих спортивних команд з футболу, баскетболу, волейболу, боксу, 

важкої атлетики та шахів.

Виконком Безлюдівської селищної ради:

контролює і розглядає хід реалізації програми у визначений термін на засіданнях 

виконкому, аналізує надану іншими виконавцями статистично- аналітичну 

інформацію;



-забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, та залученню інших 

джерел фінансування;

-надає необхідну допомогу спортсменам та спортивним командам;

-вносить пропозиції щодо змін або продовження програмних заходів, 

вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації програми

Джерела фінансування і контроль за виконанням програми
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого 

бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків.

Безлюдівський селищний голова Ь М. КУЗЬМІНОВ



Затверджено
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
від «22» грудня 2020 р. № 222

Програма розвитку культури та туризму, 

оновлення та охорони культурної спадщини сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

ВСТУП

Програма базується на фундаментальному значенні культури в суспільному 

житті, на основних документах, що регламентують розвиток культури, 

збереження та передача молодшому поколінню культурної спадщини та традицій 

і обрядів української національної культури, знайомство з культурами інших 

національностей.

Програма визначає перспективи роботи клубних закладів та основні 

напрямки подальшого вдосконалення форм і методів роботи клубного закладу в 

проведенні заходів, участі в конкурсах та фестивалях місцевого, районного, 

обласного, всеукраїнського та міжнародного значення, в роботі з обдарованою та 

талановитою молоддю, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, 

культурного обслуговування населення.

Програма розроблена згідно ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛУБНИЙ ЗАКЛАД на 

виконання Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 153/2002, 

відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 1 19 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 

2, статті 6, пункту 6 статті 13, пунктів 1, 4 статті 22, частини першої статті 41 

Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про 

Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2006 року №1566, постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.11.998 року №1775 “Про нормативи забезпечення населення 

клубними закладами”, наказу Міністерства культури і туризму від 23.05.2007 року 

№35 „Про затвердження Примірного положення про клубний заклад”, 

підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України, 



Постановами Кабінету Міністрів України, Законом України № 2778-V1 від 

06.01.2011 р «Про культуру».

Програма визначає основні напрямки розвитку культури в селах та селищах 

що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради, стратегію збереження та 

укріплення позицій сіл та селищ, як культурного осередку в Харківському районі, 

що спрямовані на відродження і розвиток української національної культури, 

забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких 

процесів, професійної та аматорської діяльності, реалізацію прав громадян на 

доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов для 

розвитку культури, фізичного та духовного оздоровлення населення .

Мета та завдання Програми

Метою Програми є: створення правових, економічних та організаційних умов 

для подальшого розвитку культурно-мистецької, духовної та фізкультурно- 

оздоровчої сфери сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради, формування засобами культури та мистецтва ідеологічних, моральних та 

духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, виховання 

високих громадських ідеалів та загальної культури громадян, формування 

національної свідомості, виховання у населення почуття патріотизму до рідної 

України, до Харківського району.

Основним завданням Програми є:

- посилення державної підтримки культури;

- посилення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування до проблем утримання приміщень клубних закладів, створення 

відповідних умов роботи працівників культури, шляхом спрямування додаткових 

фінансових ресурсів на наступні цілі:

- забезпечити працівників роботою на повну тарифну ставку;

- створення належних умов праці, її оплату;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;



- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізаціі 

працівників культури;

- підтримка в пропаганді та розвитку аматорського мистецтва

Першочерговим завданням Програми є:

- Розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та 

жанрів;

- Розкриття творчих здібностей і обдарувань людей.

- Збереження, відродження традицій та розвиток української культури, а також 

культур інших національностей, що проживають на території селища Безлюдівка, 

Хорошеве, Васищеве, Котляри, Лизогубівка у сфері художньої самодіяльності, 

культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

- Створення необхідних умов для нерегламентованого дозвілля, спілкування, 

відпочинку, змагань та розваг мешканців сіл та селищ.

- Підтримка соціально важливих ініціатив, любительських об’єднань та клубів за 

інтересами, талановитої та обдарованої молоді.

- Сприяння духовному та фізичному розвитку молоді.

- Забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку дітей, доступності мистецької освіти.

Очікувані результати:

Реалізація програми сприятиме:

подальшому розвитку національної культури шляхом удосконалення 

системи надання державної підтримки закладам культури;

оновленню та переоснащенню матеріально - технічної бази клубного 

закладу з залученням коштів спонсорів, інвесторів;

розвитку самодіяльного та народного мистецтва, аматорської творчості 

шляхом збільшення кількості гуртків, реалізації ініціатив у культурному, 

духовному, фізкультурно-оздоровчому та спортивному напрямках;

підвищенню ролі культури у суспільному житті;

відродженню кращих традицій народного та професійного мистецтва;



забезпеченні конституційного нрава жителів сіл та селищ на задоволення 

культурних потреб, підвищенні рівня народної, аматорської та професійної 

творчості, зростанні культурного та мистецького потенціалу селища;

підвищенню статусу та соціальної ролі працівників культури;

оздоровленню населення, в напрямку «Здоровий спосіб життя - для всіх»;

інтеграції української культури у світовий культурний простір, підвищенні 

ролі культури у зміцненні позитивного іміджу України у світі.

Фестивалі. Конкурси. Огляди художньої самодіяльності.
Виїзди учасників художньої самодіяльності та гурткової роботи для участі в 

заходах по Харківському районі, до м. Харків, Харківській області, Україні та 

виїзди в театр Музичної комедії, ХАТОБ, театр Пушкіна, БК ХТЗ та інші заклади 

культури м. Харкова та Харківської обл. для підвищення художнього та 

культурного рівнів :

Автобус (участь в районних, обласних святах);

Автобус (поїздки для участі у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та 

районних фестивалях та конкурсах)

Виплати добових за проживання та за проїзд керівникам та учасникам 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних фестивалів та конкурсів.

Джерела фінансування і контроль за виконанням програми

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого 

бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2021 року

Про ухвалення проекту «Let's do it!» 
для подання на обласний 
конкурс місцевого та регіонального 
розвитку «Разом в майбутнє»

Розглянувши обговоривши проекту «Let's do it!» для зменшення 
кількості стихійних звалищ та розкиданого сміття в громадських місцях 
шляхом улаштування мережі майданчиків дя роздільного збору сміття, 
придбання та улаштування обладнання для переробки пластику та 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців громади 
шляхом улаштування інформаційних табличок та розповсюдження 
інформаційних листівок.

селищна рада ВИРІШИЛА:

1 .Схвалити проект «Let's do it!» та в разі перемоги гарантує виділення коштів 
на співфінансування (Конкурсант Громадська організація «Фонд підтримки 
місцевого розвитку», Партнер: Комунальне підприємство «Обласний 
інформаційно-технічний центр»)

2 .Головному бухгалтеру Калашник О.М передбачити кошти в бюджеті 
селищної ради на співфінансування проектів.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО Р АЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 09 лютого 2021 року

Про надання дозволу ТОВ «Крона-Калинівка» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) кадастровий номер 
6325181200:02:001:0366 на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

Розглянувши листа директора ТОВ «Крона-Калинівка» Свічарова 
П.О. з проханням надати дозвіл та по юдити виконання технічної документації 
із землеустрою щодо зміни конфігурації меж земельної ділянки кадастровий 
номер 6325181200:02:001:0366 на ериторії Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, витяг з державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , викопіювання 
земельної ділянки , керуючись ст.ст 12,791, 120 Земельного Кодексу України, 
ст.55 Закону України «Про землеустрій», Закону України "Про державний 
земельний кадастр", ст.26 Закону ^країни “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1 .Надати дозвіл ТОВ «Крона-Калинівка» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель, та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості кадастровий номер 
6325181200:02:001:0366 на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської сбласті відповідно до вимог діючого 
законодавства.

2 .Технічну документацію замовити у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із зе илеустрою, згідно із законом.

3 .Технічну документацію земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру про земельшх ділянку подати на розгляд ради у 
встановленому законом порядку. /ДД'Дді_  <

Безлюдівський селищний голова /^7 Микола КУЗЬМІНОВ
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