
yKPAi}IA
БЕзJIюлl}ськА сЕл и щнА рА/ц

хАркtвського рАЙону xAPKlBcbKoi оБлАстI
виконлвчиЙ KoMITF],T

про,гокол

засiдання виконавчого KoMiTeTy Js 0l

вiд 1 1.01.2021 року смт Безлюдiвка

Члени виконкому:

Кузьмiнов Микола Миколайович
Гliдкопай Анастасiя ВалерiТвна
Свiтличний Юрiй Серr,iйович

/Iвойнiков Сергiй JIеонiдович
[lеженко AHToHiHa Олександрi вна
'Гоrrчiй Анатолiй Григорович
Макаров Олександр Вя чеславови ч

Московченко ()л ексаrtлр I\4иколайо вич
Ilавленко Bi кторя I-ригорiвна
I lебоl,а Сергiй Олександрович
Ko"rt ic н ик Rо.llоltи м ир 13i кторови ч

Мочалова С BiT,:rarla I Ball i Btla
Рiзник (]вiт.паttа 13i кторiвгrа
Кал iнiченко Bi ктор l Jав;tович
Jlиба Iгор Михайлови,l

ПОРЯДОК ДЕННИЙ;

02l02-- Про затвер/lжсl{ня lrepc,lriKy об'с:к,гiв, I{a яких IIоруI[IIJики бу.ltуть
виконувати cyclli.llb}lo корисrri робо,ги,га виJlи,гаких робi,г на 202l piK.



04104 - Про переймеtIування Без.lrюдiвського юри/lичного лiцеtо iMeHi [-ероя
Радянського Союзу I.Я. IIiдкопая та за,гвердженt{я статуту.

05/05 - Про перейменування БезлюдiвськоТ загальноосвiтньоi школи I-III
ступенiв та затвердження статуту,

06/0б - Про перейменування ВасищевськоТ загальноосвiтньоТ ttlкоJIи I-1II
ступенiв та затвердження статуту.

07l07 - Про перейменування ЛизогубiвськоТ загuulьноосвiтньоТ школи I-IIl
ступенiв та затвердження статуту.

08/08 - Ilpo lrереймеt{уванI{я XopolrliBcbKoi' заI,аJlьноосвir,ньоТ tLIкоJIи 1-1II

сr,упенi в та затвердження статуту.

09/09 Про перейменування Васищiвського дошкiльного навч€шьного
закладу (ясла - садок) та затвердження статуту,

l0/l0 Про перейменування Хорошiвського дошкiльноl,о навчаJlьноI,о
закладу (ясла-садок) та затвердження статуту.

l l/t l Про перейменування Васищiвського мiжшкiльного навчально-
виробничоr,о комбiнат,у та затвердження статуту.

|2ll2 - IIро затвер/lжеt{ня I|epeJliKy об'скr,iв r,a виltи I,рома/дських робir,, на
якиХ Itорушники ,га засу/iженi llоtзиннi виконуваr,и ,гакi 

робо,ги Ha202l piK.

СЛУХАЛИ: рiшенltя М 01- }I9 l2
ЛОГrОВIЩАС: секретар виконкому Пiдкопай А.В.
ВИРIШИЛИ: рiшення Jф 0l- Jф 12 , прийнято олногоJlосно,

Без.ll юltiвськи й ceLr и lцн и й

Секре,гар виконкому

м. кузьN{l tloB

А. IllлкоtlАЙ



у к P^it-l л
Б[,зJIIоl(Il}ськл сEJIи lI (lrд рА/ц

хлI,кl BCbKoI,сl рАйоtIу хлркIвськоi сrь.llдсr,l
ви KOI lл BLl и й кtlп,t Il,b]T

вiд | 1.01.202l

рIlшF]Iltля

см,г Ijсзlrltlititзка лъ 0l

<l Ipo ]а,гверllжен ltя IlcpcIleKTи BIloгo
tlJlatly робо,ги виконавчого KoMiтer-y
Безlrю;tiвськоI сеJlиlll1lоI pult" на 2о2| piK>

Зас.llухавlJlи секретаря виконавчоt,о комir,е,гу Безlttодiвськоl'сеJIиlIlноТ puzt"
IIiдкогrай Д,t]. llpo гlерсllективIiий гt.паlr робо,ги l]ико}lавчоl,о комi,гс,гr,
Беззrrо;liвс},коТ cerlиIllIloT ра7ци lra 202l piK, керуючись cr,. 30 l]aKollv Украi'lrи
<<I lpo MiclleBe самовряlIування в YKpaTlri>> виконком Без.ltю/liвськсll' се.llиrl(ttсrj'

Ради

llИРllllИl}:

}аr,rзср;tи,rи I1срсtlек,гивгtий
Безlrrо:{i BcbKoj' ccJl иIllttоТ ради rla

Il,rIa,i робоr,и t]икоLtавчоl,о ксlмi,ге,гу
202 l piK (лоласться ).

Iiе:t.,lttliliвський се-,lиtl(ltlrй l, Микоllа КУ,}ЬМ 1ll()B



/lола TrlK

l<ЗА |'l}ll})/(Жl :t I()))

Рitltснням ви K()tlaBI]()I,o

комiте,гу Nr 0l Bi;t l 1,01.202l

Пl]РСПl.],к'гИВII иЙ IIJIAI{ роБоти l]и коllАI}чоl-о ком Il,IiTy
БI,],зJI lоlцrвськоi сЕJI и lц}rоI рАitи

llл 202l PlK

lIиr,аrtня, Il(o в}Iося,I,ься llo
розгJlяl(у
I Ipo заr,верJlжеIIt:Iя

ItсрсtIек,гив|lоI,о пJIану

робоl,и t]икоIiкому па 202l

I lpo lзltкtltlаllIlя l lроl-рами
ctrI li a.lI 1,1 l()-eKOt ltrM i ч l tot,cl

ро,iI]иl,кV Бс з.ll ro,,ti BcbKclT

сс: l и l t ll ttll' pa,,lt,t

I Iptl opl,atri,зaltitt1,1itxtl/(i tз ttcl

t lpol]ci(ctl Ii Iсl,1lltoM iся, l tt и ка
<.Зс:lсttа BCcl]a))

IIiltкоlrай д.I].

Бу,,trrик JI.М
начаJI ьIlи к

фirrаllсовоt,о

I}opoтlriKoB C'.I].

tiа|l[lJIt,llик

lli.,uti: ry жи,гJ1 ово-
кому}lальноI,о

r,осIIодарст,ва

I'yl,oBerдb А.().
зас],угlI{ и к

I,оJlоt]и з Ilи,гаIlь

cotlia-rlbHo1,o

захисl,чJ
llaccjlcll liя

Кри llo.TIallotзa

().д. -

начаJlьlIи к

Bi2ylilry освir-и

/[al,a
Il poBelteIl tlя

[J i,,tlroBilla.ltbH и й

за llilt1,oT,oBKy

l1иl,аtl[lя

lrl

IIL,

l l сiчня

202l

l l -пюr,ого

202 l

l l березIrя

202l

l l березrlя

202 l

l l березня
202 l

]

л]ir

l t/lt

l

1J

4



I lpo робо,гу
а,,1м i Hi с,гративtlоТ ком i ciT rla

l,ериторiТ Безлrодi вськоТ

сеJlиlцttоТ рали

l l1,1tl cr all сlI()р,гиrlllt,l-масtlвсlj'

рtlбо,r,и

l 5 квi,гrlя

202 l

l 5 квi,гrrя

202 l

IIро cтaH у,гримаIltIя 1,а

вихоl]а}Iltя ,цi,гсй lз сiм'ях
olli Kytt iB, ll i к.пува.ll ьникi в .га

викоlIання t]окJtадеIIих }la

них обоtз'язкiв
lIpo cтalt роСlоl,и tto

COl IlaJI I)l IOi\4 V']аХ ИС'l'V

()itиIlоких,I,t] tICIlpaI (с.]i,lа.г}l их
l,pOMa.r(яlt. якi IIр())киваIо,l.ь в

cc-|lax ,l,a ccJl и tt(ax. я Ki

чвi йlllJIи l(o cKJtally
Ijсз.lllсl;ti lзс bKoj' ce:l и lttttoT

pai lи
I'Ipo заходи Ilo Fiе/lопуLltенtllо

НеII(асних виllаllкiв на

водоймиljlах ci.ll ,га сеJlиt]{

l 5 квi,гlrя

]02 l

l 5 квi,гень

202 l

l lptl opl,arri,lartittl робсl.t и

I I (()jlo,3a(jc ll lcllctI l lя

ll())Iicil(t(()l ()с,]| le Kt] ,I 
it

ttllBi_,t I)IIo0,t-l ,]i.txt]c Iу Iltl
,t,сриl,сlрii' 

ci.lI,t,at cc,ItlIrt. якi
yBi й r llJltJ llo cK_rlaj()/

ljсз;t ltl;ti lзc ь кtlТ се.l t и l l (ltcrT

Ра;lи
l lpo ;1tl,грttмаlllJя l lрави:r
б.l ta r clr, cтp()t() }Iacc,.]cHl.]x

llчltкr.ilз i .;1t1,1.1lltMttllJIJЯ l] llИХ

l 5 квi,геltь

202 l

20 ,гравня

202 l

Свiт,,,rичttий

Ю.(]. ltерlrtий

зас],уIlI{ик

БезllюztiвськоI,о

сеJlиIцноI,о

l,оJlоt]и

Криlзоrtаltова
(),А. llачаJlьtlик
вil"tлi.lrу освit,и,
мо"llодi .Га cIroPl.Y

['yтoBellb А.О.
зас,],уtlIlик

I'оJlоl]И :] IIИТаI{I)

col{ia.llbllot,o
,]ахисl,у

ltaccJIcI-1Iiя

Bi:t,,til ry жи,гJlоl]о-

комунальног,о
I,ocIloltapcTBa

f}opoтrliKoB C.I].
lIa,-IaJlbIlиK

в i,'t,lt i.l ry жи,гJl о t]o-

кому tlaJl bl{ot,o

1,oc tl о/(арст,ва

I]l/(/Il Jly жи,гJlоI]о-

6

]

9

l0

ll

l2



tIa.r lC)I(l l OI'O Cal I lT'aP}lOl'O

rlорЯ'tКу I{a 'гсри'г(lрiТ ci.lr ,га

ссjlиlIt, lII() yBiiirIlJIи до
cKjIaity Ьс,з.ll l<li (iBc l,KtlT

ccjl1,1II tllol' p^;,u

l lptl xi. t ,заlзсрlIlсttI{я

tILt I]ча,I l,}lOt,() l lI)()llccY t]

KoMyHaJlbl{oI,o

1,oc Ilo/lapc1,1]a

Кривоrtаltоlза
().д. llачаJlьllик

вiл:tilrу освil,и,
Mo.1lo/ii ,га сIIорту

lIlopox B./l -

IiачаJl ьt{и к

с.llужби у
сIlравах,lriтей
'I'огlчiй д.I'.
I lежсttко д.О,
Макаров О,В.
KatryttltiKoBa
().]\4,

llltlptlx R /l -

IlLiLlaJII)llИК

с",lужби у
cllpal]ax ;ti,гсй

['vтclBcttt, д.().
']ac'I 

)/I Ill и к

I'О,'1()I]И':t Il И'I'аllI)

collia.,l bltoI,tl

]ах ltc,|,\,

lli.lCCJICllIjя

[i1,,tlrик "]l.M.
|{allaJl ьIlик

1.1i;ц.,цillу cPi rlarrci в

I{a.,lalIltlljK ().М.

l,t1.1ltllзttий

бvxl,a",1,1,cp

l tc t I,граJl i,]oBaI l оТ

- |..
OyxI,a"II,1,cpll

20 ,т,равrrя

202 lзакладах заI,аJl ьl{оi cepe2lrrboT

освi,Iи Безll lo/1i вс bKoj'

ceJ] и I l{IJo]' pu.,t"

l lpo оргаrriзаrtiю
оздороIrJlеl{ня ,)ti,гей BJliT,Ky

202l року

l}lзi,r, c,l,apoc,t, c,l ар()с,I,иllсLких

20 ,гравня

202 l

1_5 чсрвня
202 lокругi в cтocoBllo зверt{еI{ь

громадяI] т,а хiл робоr,и

l lpcl,з;ti йсllсttliя lt|lJlc)Ktlot,o

ilоr,Jlяjlу ба1,1,ками,за,rli,гьми в

роlrlиtlах, якi lrсрсбуваtо,1,1) tIa

об.тriку СЖ()
I Ipo cl,arr 11n.l(oM tIot,o

oбcJly1,oByBaI I Iiя о]tи tIOких l,а
}Icl Ipal lсзllа,гLI их I,ромаrlя}l lla
т,ср и,r ор ii' }jсз.l r ltliti tзс ькоl'
ccJl и ll цllсli' pa;llr

l lpO Хirt tзttlioli|lIlttя бIt,l.,1}Kc,t,\,

с]L-JIиII1Ilоl' раjlи за l llitзрi.1,1я.

l _5 ,лсрrзtlя

202 l

l 5 червня

202l

l 5 червня

202 l

lз

l4

l5

lб

l]

l8



lIpo cтarr боротьби iз

з.llоч иlrнiс,гю, IIapKoMatt iсю
та IIраtsоIIору[1_1еtlнями на
,l,ep иl,орi l' ceJl и u (а

IIpo cтarl lзiйськово-
об.lliкоlзоТ робо,ги lra

тcp иr,ор ii' Безl llclitiвс bкoj'

сеJIиIц}tоi' рали
I Ipo вi2lзrlаченtIя на ,гериторiТ

Iiезл ю.'li lзс ькоТ сеl l и tl{H оТ

ра;tи l{r-lя I lеза-пежгtос,гi

УкраТttи, /lня I lpallopa
УкраТни, /[ня селиш1

Хороulсве, Васищеве т,а f]ня
ссла JIизоl,убiвка.
l l1ltl c,t,lrt t ptlбtl t t,1 lIl(),l[()

зах ис,I,y tlсобtлсl,и х.

)ttиl,jlових ,га майllоl]их IIрав

дi,гей, якi гrеребуваю,гь lliд
oll i Kolo тa tl iKllyBall Llям

I lpo c,l,arr l liJtt,t-l,t,с,lгзl<и ltlKi_lr,

ilclrt l Ki_ll I)I| их IlaBtl aJl ь}lих
закJlа/{i t] /to HoI]oI-o

tlавчаJIьноI-о року
I Ipo робоl,у a/lM i нiст,рати BHoi'

KoMicil' на,гери,гtlрiТ

сеJl и tI{l{o)' ра,rtи

IIро xi,1 викоIIанlrя Указу
l lрези2lегr,га <[ Ipo захо:tи
tl (oilo :rабезl t е чеt t ttя

коlrс,гиl,уцi й rr их tlpaf]

I,ромаllя IJ IIа зl}срнеIl }lя)
lIpo робоl у, lri7lrrрисмс.гl]

Topl,iB,lli Bcix форм B:lactttlc.l i

'I'pyrrrKoKoB A.I'
сr,арLши й

/ti.ltl,ничий

Кози llcrtb 'I',O.

ittcltcKтop I]O(]

JlcBerlKo O.N4.

llачаJlьIlик

Iзilt:til ly KyJl ь,гури

Крt,tlзо.ltаltсlllа
().д. - tIaLl|lJI l,tIик

,,1,11.1 цi.l t), crc lli.l и

К).('. llсрttlий
,]tlс,l,},IIIiик

[jc з.;l ttl,,t i l]c ь ко I,o

ссjlи lIttlot,()

|,оJlоI]и

Бок;tаг о.С.
}{а.JаJIьtlи к

Зat'ajll)lIOI'O

вilц;lirrу

l,о",lсltзttий

22 лиtlllя
202 l

1].llитtтtя

202 l

22 лигlllя
202 l

l9 серlrltя

202 l

l9 ссрltrlя
202l

l9 сергlrlя

2021

lб верссlля

202 l

l б вересня

202 l

cttcrlia;tic,t,

lзi.t.ti.r1
l

19

20

22

2з

2(l



I Ipo вi,,tзrlачсl]tlя t-iа ,гериr,орiТ

ljсзll lo/ti lзc ькот ссl t и tt ttto'i

ра](и /\trя сс.ltиrltа

Ijе,з-lrrо;ti вка, /(rlя ccJ]a
Коr,:rяри

IIро хi2ц викоl]аtlIlя бю2lжс,гу

сеJIиll{}lоlо ралою :за 9

мiсяl{iв 202l року.

JIcBetlKo ().М,

llачаJIьltик

lзiltдi.llу Kyл ьтури

Бу,,tlrик Jl.M,
IlачаJlьIlик

вiддi.rrу фiнансiв
Ка"гtашtник ().М1,

l,о"llоlзltий

бухl,а.llr,ср

llc tl,граjl i,зо Bal r оТ

бухl,аlrr,срii'

JlcBctrKo ().М.

Ilat]a"rIbIlиK

lзi;t:tilrу к\JIьrури

[}opoтlliKoB ('.IJ.

Ilil|la"rl ьl{ик

вiд2ri:lу жи,гJlоt}о-

KoMyHaJlbl{oI,o

1,oc tlo/lapc1,I]a

Ко;liсrlик IJ.R. -

lб вересllя

202 l

l9 жовr,ltя

2021

I lptl робоl,у зак"ltадi в

куJlI),I,ури lla,l,cp1.1 r clpiT

Jjc з.lr ro,,ti rзc bKoj' сс_| l и I I tItoT

раjlи
I lpo захс-lllи Ilo борtl,гьбi зi

cll l I,()B1.1i\lи,]LlMcl,aM и I Itt

.llo[)ol,aX в tlaccjlc.ttиx IIVtlк,гtlх

ccJlиlttltclT раj(и

l9 жовr,ня

202 l

l9 жовтня
202]l

оосл

Ije,trr

ради

1,l-
I

t

l

|"i.

1

1

i

I

i

1

I

Ia сllJIаl,и

I,|iч ]

ptI

lO

JIа

l Ll tt() t

IrI lIi.l

cejIt

{у 1а

,)Ial,K

в 2().

.r,[и Ll

llllIrI

:t,l'i с,

JllKy

Ilo,)Iu

iбв

ме,

ува
ськ

;
ot)J

I,o I

oci

tl N

ву

i tlc

Ilc
OI't

х(

l,а

0,()

)lIi

сl
yl
lo

lll lpo
обс,r

Ijt-''tJ

Plal1
IIро

1]ем(

фiзи

1-I,top

cli

аl,и

()t,O

Ii.l I t,l,

]ItllIlll

а cllJ
,liч 

]

()2l р

.]Iисl,оIlаilа

202 l

ро cтarl oO;tt

)McJlb}loI,o Il(

iзичllих осiб

lб
JlистоrIа]lа

l'каченко MI.t].

1,o.1loBtr и й

с l ttэ ttiал iс,г

lзiддi:rу

:]емсльtlих

вiдцгlосин ,га

KclMvtta.ltbtlot'

B;tacttocтi

Porti 202 l

21

29

28

32

30

al
_)i



I lpo заходи t]o tti/(готовr{i llo
I lоворячll их т,а Рiзлвяttих
с l]я],

JIевегtко ().I\4.

llач aJl bll и к

вilutiлу куJIь,гури

I Ii;tкоllай д.В.
ксруlоча

сlIравами
(секретар)

l]и коIiавчоr,о

ком iтeT,y

IIi,,tкопай А.[].
керуlоча

сI]равами
(ceKpeтap)

I]и KotlaB,-loI,o

кtlш,l i,l,eтy

l5 r,руrrня

202 l

I l 1ltl t r, t itl t 1lcl(itl 1,1t l5 l,руltlrя

202 llta lви коtlавчо r,() к()м l,гсl,у

rriврiччя 2022 року

l lpo завr,I]ср]t)кс}I ttя ви,,li в

cyclr ilr l)tl()-корисltих робi.г 
.га

lIcpcJliK1, об'с K,t,iB /(;lя

вi.;tбуваll Itя ]асуil)(сIrими
lloKapal]ttя \, Btt,,li

l,р()N4аjtсl)ких робi г rra 2()2]
pil;.

I lpo rIpocк,t бю/l>ltс,гч ссJIиlltа

tta 2022 piK

l5 гручlня

2021

l5 грулня

202 l

Бу.ltlrик JI.М1.

llaL|aJI bI{ и к

вiltлi.llу фiнаlrсiв
Ka.llalrttlиK О,М.
-- t,о.ltоtзний

бухl,а;rr,ср

rlсtr,граlliзованоl'

бyxl,alll,epiT

Керуlоча сIIравам и (сскрс,гар)
виконавчого KoMiтeтy
Безlllодi вськоТ сеJIи tI(}loT ра,;tи Дttас,гасiя I Il/(KOl IДЙ

J.)

31

35

36



yKPAIHA
БЕзлюлвс.;ькА сЕли щн1 рц1

хАркIвськоt,() рАйону хAPKI всъкоI оБлАстI
викоI lАвч и й Koп,tITIiT

вiд 11.01.2021

рIшЕння

cMr, Без-ltюдiвка ль 02

uПро затвердження перелiку об'ектiв, на

яких порушники булуть виконувати
суспiльно кориснi робити та види таких

робiт на 202l piK>

Розглянувши запит Ns 24lз2126-21 вiд 04.0l .202\ року начальника

Харкiвського РВ фiлiТ /{ержавноТ установи <I_\eHTp пробашiТ> в Харкiвськiй

обrlастi пiдполкоrir"*u внутрiшньоТ служби МIолчанОВОТ I.I\4, ВiДПОВiДНО ДО

cl.. з25-|, з l- l Кодексу УкраТни про адмiнiстра,гивнi правопоруtltення,

визнфчиТи видИ сусlliльНо корисНих робi,Г дJlя tlорУLuникiв, на яких cyl(oМ

"u*пЪu."о 
адмiнiстративне стягнення у виглядi cyclli.lrb'o корисних робir, 

,га

гtерелiк об'ектiв, на яких порушники IIовиннi виконувати цi робо,ги у 2021

poui кеРуючись ст.25, ст.59 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в

Украiнi> виконавчий KoMiTeT БезлюдiвськоТ селищноi рали

ВиРIШИВ:

l. Затверли ти види робiт на яких порушники булуть виконувати суспiльно

кориснi роботи,

2. Затвердити переэtiк об'сктiв tta яких мас вi;lбуват,ися адмiнiстративне

стягненНя у виlti сусrriльно корисних робi,г (зr,iдtно з дола,гком).

3. KorlтpoJlb за ]]икоI]ан}lям l(ього рiшIенtlя заJIиlllаю собою.

Безлюлiвський селиlцний го.itова М. КУЗЬМIНОВ

,*:ryй
щ



((ЗАТ'I]tlРДЖЕН())
рiшенням виконавчого

KoMiTeTy JYg 02 вiд
l 1.0l ,202l року

пЕрЕлIк оБ€к,I,Iв
НА ЯКИХ ПОРУШНИКИ ВIДБУВАIОТЪ АДМIНIСТРА,ГИВНЕ

стягнЕння у видr суспIльно корисних роБIт

Безлюдiвська селищна рада

ВИДИ РОБIТ:

l . Благоустрiй територiТ, озеленення.
2, Прибирання прибудинкових територiй вiд смiття;
3. Прибирання пiдвальних примiщень булинкiв;
4. Прибирання територiТ бiля бакiв лля збору смiття.

Секре,гар викоIlавчоl,о комiте,гу
Безл юлiвськоТ сел иtll ноТ ради



у крлir l А
БIiзJI }оlцIl]ськл CI]JI и l I lI IA рд/(А

xApкl всько [,() рА й oI Iy хА pKI BCbKoi оы lдсr,l
ви коl{Авч и й Kotlt Il,ET

Bi;t l 1.01.202l

рIllll.]tl}lя

cM,l,. Ijез;rlо/tiвка Л,, ()3

<l lpo перейменуваll tlя Без",lrолiвськоl,о
лоцl кiл ь ного tla вчал ь 1l о t,o за KJla/ly (я c.ll а-сало к)
,га затвердження ста],уту))

У вiдllовiлrlостi ло Законiв УкраТгrи <Ilpo осlзiту>>, <<IIро ,,1ottlKi.ltl,tly

осLзiту>, KIlpo державну ресстрацiю lоридичних осiб l,а фiзичrrих осiб-
пiztllриемl(iв> з ме,tоtо формуваIlня сдиного осlзiтttьоI,о прос,tору, керуючисI)

cr,.25, )6, 59 Закоrlу УкраТни <[Ipo мiсцеве самоврядуваIIllя в YKpai'tti>>,

ви конавчий ком iтeт Без.гtюдiвськоТ сслиtt{ttоТ ра,,tи

ВиРIlllИВ:

l , I Iерейменуваl,и ]jсз,llюдtiвський /tоlttкiлl,гtий llавчаJIьttий закJlа/t (яс.llа-саllок)

БезlrюдiвськоТ сеJlищFtоТ рали XapKiBcbKo1,o району XapKiBcbKoi обlrас,гi (Ko,'t

еДРПОУ 25865ЗЗЗ) у Комунаrlьний закJIад <<Без;rrодiвськиЙ закJlа/l

/iоlllкiльttоТ освir,и (яс,гlа-садок) Ijезлю/tiвськоТ сеJIиLr(IIоТ рали>.
2. Rизна.1ити юри/lичну адресу Комуrrаllьноt.о закJIа/tу <Безлю:tiвськИЙ ЗаКJlа/l

доl1_1кiльtrоТ освi,ги (ясла-салок) IjезлlолiвськоТ ссJrишll{оТ ради>>: 62489, B-il
С,гадiонний,4-А, ce.ll. Безлюлiвка, Харкiвський район, XapKit]cbкa об,rtас,гь.

3. Заr,верди,ги с,га,гут Комунального закJIа/lу <I]езlttо]liвський закltаJt

/tоlltкiльноТ освi,ги (ясла-салок) Без.lrrодiвськоТ ссJlиll(ноi раitи>> у ltolliй

реztакцiТ (додас,гься ).

4. Уповноважи],и Безлlолiвськоl,о сеJlиtllного I,oJlol]y Мико"тtу Кузьмiнова,
ltiдписати с,гаl-у,г KoMytra;tb}Jo1,o :]aKJla/{y кljез"гlюltil]ський зак.llаll /tortrKi.lll,ttoT
ос tз i,ги ( яс,па-са:lо к ) Iiсз.lr юдi lзс ь коТ ссJI и lI.It I оi' ра:lи >>,

5. [{адаr,и llpaвo iз IlpaвoM lriдlrису /lирек,rору Комуна",rьtlого закJlаit},

<liез.lltо/tilзський :]aKJIall ло1.1tкiльноТ освir,и (яс.lrа-садок) БезлюltiвськоТ
сеJtиlцноТ рали> IlaB:leblKo Вiк"горiТ I'риг,орiвнi }la I]poBellellLIя захо/tiв з

державноТ ресстрацiТ змiн заl,l]ер/lже}iих лаFIим рiшtсttttям.



6. Контроль за виконаl]lIям ланоr,о рiшення t]окJIасти на llocтiйHy комiсiю з

питань охорони :з2lоров'я, соl1iа.пьного захисту насеJIен}tя, освi,ги, сIIор'гу l'а

культури.

Без"lt кlдiвськи й ceJt и ulн и й МиKo.1la кУ }lrMl tIOl]
ч\ \\ч!itJ] l'i



yKPAIHA
БЕ,ЗЛIОДIВСЪКА СЕJIИIЦНА РАДА

хАркtвськог() рАйоtIу xApKIBcbKoi оьлдсr,I
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд 11.01.2021

рIшЕння

cMт, Без.ltюдiвка J\ъ 04

,.Про перей менуван ня Безлюдiвського
юридичного лiцею iMeHi Героя Радянськоl,о
Союзу I.Я. Пiдкопая та затвердження cTalуTy)>

На виконання рiшення II ceciT Безлюдiвськоi сеJIищноТ рали VIIl
скликання вiд 22 грулня 2020 року кПро прийняття в комунальну власнiсть
БезлюдiвськоТ селищноТ ради закладiв освiти та майна iз спiльноТ в.шаснос'гi

територiальних громад сiл, селиtц Харкiвського району, якi увiйшли /lo
складу Безлюдiвськоi селищноТ ради>, керуючись ll. 9 Гlо;Iоженttя IIро

загальноосвiтнiй навчальний заклад, затвердженого постаIiовоlо Кабiне'гУ
MliHicTpiB УкраТни вiд 27 серпня 2010 року N J78, на пiдставi с,га,г"гi З2

Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> виконавчий комiте'г

Безлюдi вськоТ селиlIIHoT ради

ВиРIШИВ:

1. Перейменувати Безлюдiвський юридичний лiцей iMeHi I.Я. ГIiдкопая
XapKiBcbKoT районноi ради XapKiBcbKoT областi (код СДРПОУ 25|91 128) у
зв'язку iз змiною власника у Комунальний заклад кБезлюдiвський
юридичний лiцей iMeHi Героя Радянського Союзу I.Я. IIiдкоlrая
Безлюдiвськоi селищноТ ради>.
2, Визначити юридичну адресу Комунального закладу <<Без.тrюдiвський

юридичний лiцей iMeHi Героя Радянського Союзу I.Я. [liдкоlrая
БезлюдiвськоТ селищноТ ради>: 62489, вул. Перемоги:, 144-А, сел. Безлюдiвка,
Харкiвський район, XapKiBcbKa область.
3. Затвердити статут Комунального закладу <Безлюдiвський юридичний
лiцей iMeHi Героя Радянського С'оюзу LЯ. Пiдкопая БезлюдiвськоТ селиtцноТ

ради) у новiй редакцiТ (додасться).
4. Уповноважити Безлюдiвського сеJIищF{ого голову МиколIу Кузьмiнова,
пiдписати статут Комунального закладу <<Без;rюдiвський юридичний лiцей
iMeHi Героя Радянського Союзу I.Я, Пiдкопая БезлюдiвськоТ селищноТ ради>>.



5. Надати право iз правом пiдпису директору Комунального закJIаду

<Безлюдiвський юридичний лiцей iMeHi Героя Радянського Союзу I.я.

пiдкопая Безлюдiвськот селищнот ради> Пензiй Надiт Миколатвнi на

проведення заходiв з державнот ресстрацiт змitt затверджених даr{им

рiшенням.
6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з

питань охорони здоров'я, соцiального захисту населення, освiти, спорту 1,а

куль,гури.

Безltюдiвськи й сели щн и й микоltа кузьмIttов



укрлiI lл
БI.]зJIIо/цвськ^ сF]Jlи II (l l^ рА/(д

хА pкt Bc,bKoI,о рлй о l I у xApкl вс ь K()i оь; l лсr, l
ви конА вч и Й копд Il,t]T

вiл l l .01.202l

рllllF.нtIя

cMr,. Iiез.lttо/(iвка Л!1 05

<[lpo перейменуваIl ня Безл юдiвськоi
зat,aJlblloocBiTHboT шкоJlи I-III cтylteHiB
,га затвердження статуту>

lIa викоtlанIlя рiltlенtlя lI ceciT [jез;rlоlliвсл,коТ сеJlиlIll{оТ ра;tи VIII
скJIикаtl}Iя Bilt 22 r,ру/lI{я 2020 року <<Ilpo lrрийtlя,г,гя t} KoMyHaJIbIly tз;tactticтl,

Бсзltю.ltiвськоl' сеJlиtIlноТ ради зак.rlаltiв освir,и та майttа i:з cпiзtbttoT в.ltасtt<rс'гi
,гериторiальних I,ромад ci.lt, сеJIиlц XapKiBcbKot,o райоtlу, якi увiйIl1-1lи ito
скла/_lу БезлrодiвськоТ сеJIиIцI{оТ радци>, ксру}очись II. 9 I Iоrlотtсгtltя rIpo

загаJIьноосвiтнiй rtавчальний заклад, за,гверджеLlого постановоIо Кабiнс'гу
MiHicтpiB УкраТни tзitt 2] серпня 2010 року N JJ8, на tri/tcтaBi с,га,г,гi З2

Закоrrу Украiни <I1po MictleBe самовря/Iува}]tIя в YKpaTbri)) l]иконавчий комir'е'г
Без;lrодi вськоТ сеJI и ltlнoT радци

ВИРIШИВ:

l. IIереймеIJувати Безлюдiвську загаль[IоосвiтttIо u]KoJly I-IIl cTyttetriB
XapKiBcbKoT райоtrноТ рали XapKiBcl,Kol' об;lасr,i (Kozr С/lРПОУ 25790523) у
1зв'язку iз змillоtо I]Jlасt{ика у Комунаlr1,ltий I]aKJIa/l <<Без-lrю/tiвський,гrirtей

Безltl<lдiвськоТ ceJ] иl]tIiоi ра.uи>>.
2. Визначити юри/]ичl]у алресу KoMyHa.ltbнol,o закладу <Безлю/.lilзський llirtcй
Безлlо:liвськоТ сеJlиlцноТ ради>: 62489, Byrr. IIеремоги, 1J7, сел. Ijезltкl/tiвка,
Харкiвський район, XapKiBcbKa об-llасr,ь.

3. За,гверди,ги с],аl,у,г Комугrа.lr bнol,o закJIа/lу <<Без.ltю/tiвськи й ;l iltсй
БезлrодiвськоТ селиtlц}lоТ ради> у новiй релакltiТ (:tо.цас,гься).
4. Уповнова)кити БезлкlдiвськоI,о сеJlищного 1,oJloBy Мико:lу КузьмitIова,
lIiдгlиса,ги статут Комуна.тrьного закJIа/tу <Безлrо/_tiвський -lliцей Без.llrодiвськоl'
ссJIишцноТ рали>.
5. l lа2дати IlpaBo iз llpaвoM rli;цrtису llирек,гору KoMyHa.llbtIot-o закJlаitу
<Ijезrrюдiвський лirtей БезllrодiвсLкоТ сеJlищtiоТ ради>> I'омеtlюк N4ико.llу

I Iе,гровича на llровеlIенltя захо/titз з /_lсржавtlоТ peccTpaltiT змiн за,гверджеllих
/lаIIим рilпеrttlям.



6. KorrT,poJIL за вико}Iанням /]aнol,o рiluенttя I]окJIасти на IIосl'iйну комiСiЮ З

Ilи,гаIlь охорони з/lоров'я, соцiаJlLllого захисту насеJIенL|я, освi,ги, спор'Гу ']'а

куль,гури.

Без"цкtдiвськи й се.ltи ltltlий I,oJl М и Ko"lla КУЗlllVl I IlO В



укрАiIIд
БI.]зJI к)/цI l}ськл ct]Jt и l l{ н л рд/,и

хА pкl вс ь ко l,() рлйоI Iy хА pltl всь Koi cr ь-цдсr,t
викоIJлвчи й Kotvl l1,1]T

Bi;l l 1.01.202l

рllllF]tItlя

cMr,. ljез:r ro,,ti llKa лъ 06

<lIpo переймеIlуваlltlя ВасишlевськоI
загальноосвir,ньоТ шко.llи 1-IIl сr-угlенiв
,га затвердження стаl,у,ту>

I la l]ико}tаtl}Iя pilttetttlя II ceciI' Бсзlrrо:liвськоТ ccJ]иllttlo'f раltи VlIl
скJlикання rзiд 22 грулгrя 2020 року <Ilpo llрийttя,г,гя в KoмylIaJI1,1ly I1.1tacttic,1,1,

БезrlrодiвськоТ ceJ]иlltHoT раllи закrlа/Iiв освir,и r,a майttа iз clli.ltbttol' B.ltacltoc,гi
,гери,горiаJIьIIих грома/( сiл, сеJlищ XapKiBcbкol,o району, якi увiйlш.llи /to

cKJlalty Без-ltкlлiвськоТ селиlItl-lоТ рали>, керуlочись II. 9 I [оложеrtня ttpo

заI,аJIьltоосвir,нiй tlаl}чаJll,rtий з?кjliл:ll. за,гвсрl)lжсtlоt,о Itос,гаl{овоIо Кабilrсгу
MirricTpiB Украi'rrи rli;t 27 ссрllllя 20l0 року ,Цt ]78. lla lli,цсrавi с,га,г,t,i З2

Закоllу УкраТни <<IIро MiclleBe самовря/lува}lttя в YKpai'rri>> викоllаI]Llий комi,l,сг
Без.llюдi вськоТ сеJIи lt{l-ioT радlи

ВиРIШlИВ:

l. IIерейменуваl,и 13асищевську загаjIьttоосвi,гtttо luкоJIу I-1Il с,гуttсltilз
XapKiBcbKoT районноТ ради XapKiBcbKoT об.llасr,i (код C/{PlIOY 258638t]_}) у
:lв'язку iз змiною вJlасника у Комуна.lrьний закJIад <<Васиtцевський "rlirtей
Без-lrlо/tiвськоТ ccJ1 и l rtltoT ради>>.
2. I]изначити }ори/lиllLIу адресу KoMyHa;tbIIoI,o закJIаду <Васиltlевсl,кий .lriltcй
Бсз.ltlодiвськоТ сеJ]иlllltоТ ради>: 62495, вуJI. OpcrlIKoBa, 35, ceJl. Rасиll[свс,
Харкiвський райоlr, XapKiBcl,Ka обrlасr,ь,
3, За,гвердиr,и с,га,гуl, Комуllа"гlьl{ого закJIаilу <<[]асиtttевськи й lrilteй
Бсз:tlо/tiвськоТ ссJlиIIlljоТ pultr,, у rrовiй рс.цакltiТ (;tо,,tас,гься).

4, Уtlовtlоважиl,и БсзlltодiвсLкоl,о селиlllltоI,о I,oJloI]y I\4ико.ltу Ку,зьмiltоlза.
гIi/lтlиса,ги ста,гуl, Кtlмуtlа"пьноl,о закJlаду <l]асиltlовсl,кий :lirteй Безлrо;tiвськоТ
сеJIиtцноТ рали>.
5, ГIалати rlpaвo iз правом lri2lпису /tиректору KoMyHa.llbнoI,o закла/tу
<<Васищеlзський лirtей Безлюлiвсt,коТ сеJIиtцIiоТ ра,ltи>> N4оча:lовiй CBil,.lralIi
IBartiBrti на прове/_tсtltlя заходitз з llepжarllroT ре(]с,граltiТ змilr заl,всрitжсItt,tх

l(?ним рilrIеttням.



6. Контроль за виконан}rям даноr,о рiruенtlя llокJIас,ти на пост,iйну комiсiю з

Ilи,гаtlь охороt{и з2lоров'я, coIlia'llb}{oI,o захис,],у насеJlеtI}lя, освi,ги, cIlop,[y ,1,а

куJIьтури.

Безll tо/liвськи й се"lt и llltl ий l,оl Мико"ltа КУЗlrМItIоВ



yKPAIHA
Бл]зJI[одI вськА сt]JI и шцнА рА/и

xApKIBCbKoI,o рАйону xApKlBCbKoi овлдсr,l
ви конАвч и Й Kotvl l1,t,]T

вiд l1.01.202t

рIlllЕнtIя

cMr,. ljсз:llо/lilзка лъ 07

<l lpo перейменування Лизогубiвськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
та затвердження стаry,ту)

tla вико}{ання рi1-l1ення Il ceciT Безлtоltiвськот сеJIиl_цtIоТ рали VllI
скJIиканНя вiд 22 грулня 2О2О року <<[-Ipo прийняття в комунальtlу B.llactticтb

Без-lrюдiвськот селищнот рали закладiв освir,и та майна iз спiльгlот власнос,гi

територiальних громад сiл, сеJ]ищ xapkiBcbkot,o району, якi увiйшли до

складу Безлюдiвськот сеJ-IишIIJоТ ради>, керуlочись п. 9 [Iоложення rlpo

заI-аJlьIlоОсвiтнiЙ }]аI]чаJ1l,}iИЙ заклад, затвсрllже}lоI,о гlостаllовою Кабiнс,гу

MirricTpiB УкраТllи вiд 2] серпllя 20l0 року J\л JJ8, tla IIi.ricтaBi с,га,г,гi з2

ЗаконУ УкраТни <llpo мiсцеве самоврялуванtIя в YKpaTHi)) виконавчий комir,е,г

Без;rкlдi вськоТ ceJl иI]lноТ ради

ВиРllIIИВ:

l . l IерейменуватИ JIизогубiвськУ загаJIьноосвiт,нlо ttlколу I-1II cтyltelriB

XapKiBcbKoT райоrrнот Ради XapKiBcbKoT областi (кол C/IPIIOУ 25]91712) у

зв'язку iз змiною власника у Комунальний заклал <Jlизогубiвський лiцей

Безлюдi вськоТ сел иtI{ноТ ради>.
2. Визначити юридичну адресу KoMyHa,ltbнol,o закJlаду <Jlизоl'УбiВСЬКИй lriLteЙ

БезrrrодiвськоТ селишltiоТ ра.ltи>>: 62492, ByJl. lIlKi:rblta, 22, с. JIизоl,убiвка,

Харкiвський райоtl, XapKiBcbKa об.llасr,ь,

3. За,гверди,ги с,гаl,у,г Комуна-rlьLlого закJIа/lу кJ[изоl,убiвсl,кий "llirtей

БезlrюдiвськоТ сеJIищtJоТ ради> у rrовiй редакrtiT (додасться).

4, Уповноважит,и БезлrодiвськоI,о селиIцного гоJlову Мико.rlу Кузьмiнова,
пiдписати статут КомунальноI,закла/lу <Лизоl,убiвський -lriцей Без:rюдiвсLкоТ

селиIllноТ рали>.
5. I IадатИ правО iЗ правоМ lliлпису директору KoMytta.llbl-tol,o закJIаllY

<JIизогубiвський лirlеЙ БезлюдiвськоТ сеJIиlцноТ ради>> Русаrrовiй IlaTa"lri

Ilе.грiвнi на проt]елення заходiв з держаВrrоТ ресс'rрацiТ змirl заl,вер/tже1,1их

даним рiшенням.



6. KorrтpoJlI) за викоIiаllI{ям ]laIloгo рiIllеljIiя llок,rlас,ги lla lIос,I'iйttч Kcllvticittl ,з

Ilи,гаllь охороIIи з/lоров'я, coltiaJIblloI,o захисl,у tlассJIсtIttя. освi,ги. сIlор,г\, ,|,а

куJlь,гури.

Бсз,rl ю/liвськи й ce;l и t,ll}l и й r,оll М и Ko"lla KYЗЬM I 1-1 О l]



Bijl

укрАi[-lл
БЕзJIкrцвськА сt]JIиll(l lл рА/(А

xApKIBcbKo0,tl рлйоlIу xApKIBcbкoi оыlдсr,t
викоllАвч и й ком I1,1],T

l t.0l .202l

р I IlI l.] t-I tl я

cMr,. Ijсз.ltю/lilзка ЛЪ08

<I Ipo перейменування Хорошiвськоi
загальноосвiтньоТ tuко.tlи 1-III с,гуrlенiв
,га затверджеllня ст,ат,у,гу)

I Ia виконаIlFiя рi1_1lенtля Il cecil' IjезlrrолiвськоТ селиlI(Iiоi ра:tи VllI
скJIикання вiд 22 грулrrя 2020 року <Ilpo ltрийttя,г,гя t] KoMyHaJlblly tз;tасtliсr,ь
Без.lrюдiвськоТ селиtцtlоТ рали зак,па.цiв освiти та майна iз спiзtьltоj' в.гlасtlос,гi
територiальних громаJ( ci.ll, сеJlиtц XapKiBcbKot,o райоrrу, якi увiйl11.1lи ilo
складу БезrrюдiвськоТ селищноТ ради>, керуючись г1. 9 llо.гtожеtlня tlpo
загаJtьноосвiтнiй навча.ltьний заклад, за,гверilжсноt,о IIос,гаIlовою Кабirrс,гу
N4irlicTpiB УкраТltи lзiд 27 серпFrя 20l0 року N J78, lJa lli,tcT,aBi с,га,г,гi З2
закону Укратни <l Ipo мiсцеве самовряitуванttя в ykpaTlti>> викtllлавчий копrir,с,г
Безllю:ti вськоТ ceJl и l rllroT ра2lи

l , IIереймсrlуваl,и

ВиРIШИВ:

Хороrлiвську заt,аJlьIlоосвi,гнlо
XapKiBcbKoT paйorrrloi' ра.,1и XapKiBcLKoj' об.гlасr,i (Ko.1t

lзв'язку iз змiною I]JIасника у Комуна-llьtIий заклаl(
Безlr ю,цi вськоТ сел и Ltl}loT ради>.
2. Визначити lори/-1ич}Iу адресу Комуна-тlьного закла/lу <Хороtrliвсl,кий ;lirцей
БезltlоltiвськоТ сеJIиIцt{оТ ради>>: 62466, ByJl. Культури, 35/lrpoB. I'opbKot-o,1
се"п. XopoltleBe, Харкilзський район, XapKiBcbKa об:tас,гь.
3. Затвердиr,и сl,а,гуl, Комуrlаltьt]ого закJlаJlу <<Хороtttiвський .llirtcй
БезлlодiвськоТ селищноТ ради> у новiй релакшiТ (лоласться).
4. Уповноважити Безлюдiвськоt,о селиltlного гоJIову IVIиколу Кузьмit]ова,
rtiДttиса'ги cl,aTyT Комуна,гrьного закJrаlцу <Хороttliвсt,кий .rriцей Без.ltIоi tiвськtll'
селиtцtlоТ ради>>.
5. I{адати rIраво iз lIpaвoM lliztrlису ltирек,гору KoMyHa:lbtloI.(),]aKJta/ly
<<ХороLuiвський лirtей Без.lltо/tiвськоТ ceJlиtlttloT ради>> Рiзllик CBir,.rlalri
I}iкторiвнi на проt]слеtl}{я захоltilз з леlржаllllоt' рссс,грацiТ змiн ,]атверJlжсllих

/lаним рiшtенням,

tIIKoJIy I-1II с,гуttсrtiв
C/IPI I()Y 257924]L)) у,

<<ХороLrriвський .lliltcй



6. KorlтpoJlL за викоl,alItIlям /laIlot,o pilIlclltlя llокJIас,ги Ila Ilос,|,iйlrу KoMicirtl з

Ilи,гаlIь охороllи ,]jlоров'я. cOltia,lt,tto1,o захисl,) tIacc.]lcllllя. ocBiltl. clI()pI\ ]а
куJIьгури.

Бсз-rl ю/liвськи й се.llи lllrl ий r,оl Микоltа KYЗlrMlllOtt



yKPAil lл
БF]зJIк)дI l}ськд с F]JIи l lцl lл рд/lд

хл pкt всько I,() рд й OI I у хл рк I всь Koi оь.; l лсr,t
ви ко[IАвч и й кошr ll,t]T

Bilt l l .01.202l

рIIIIь],IIIIя

cMr,. Iiез.lt lo/li rзка ЛЪ09

<[Ipo перей MetlyBa tl tlя Васи шtiвськоI,о
до lll Ki.ll ь Hot,o н а в чал ь tlo t,o за KJIa/ly (я сл а-садо к)
,га затверджеtt ня ста],у,tу>)

У Bi,,tltoBi.,trroc,гi ,,to Закоrriв УкраТrlи <<I Ipo осlзi,t,у>>. <<l Ipo ,llotttKi",l1,1ty

освi,гу>>, <<IIро /tep)KaвLly рес:с,граltiltl tори/lичllих осiб l'а фiзичIrих осiб-
lIiдtlрисмцiв> з метоlо формування единого ocBiтHbo1,o rlростору, керуючисl)
cl,,25, 26, 59 Закоlrу Украirrи <ГIро MictleBe самоврядува}I}lя lз YKpaTlti>,

виконаtsчий KoMiтer, Без-llюдiвськоТ сеJIиILtноТ рали

ВИРlШИВ:

l. IIереймеI{уI]ат,и Васиlriiвський ,,Iоulкiльний rtавчальний зак"цаll (ясла-са/tок)
ВасиutевськоТ сеJIиII(ноТ рали Харкiвського райоrlу XapKiBcbKoT об;rас,гi (кол
C/{PrIOY 257796З9) у зв'язку iз змiitоtо вJ]асtlика у Комуtlа.llьllий закJlаil
<<Васиш]iвський закла.ц дощкiJIьIIоТ освir,и (яс.llа-са.цок) Бсз.lrlо;tiвськоl'

ссJlиlllноТ ради>.
2. Визtlачити Iори/lичtIу a/lpecy КомулlальtIоI,о заклалу <I]асиlrtiвський закJIаlll

itolrtKi.llbrroT освi,ги (яс,rlа-садок) Без.llrо/(iвськоj' ceJlиLt(ltoT раltи)): 62495, ByJl.

IJиttlttева, 2-с, ce.rt, I]аси ll(eBe, XapKi всt,ки й райоtt, XapKi вська обJtасr,l,.
3. Затвер/tиr,и сl,аl,у,t KoMylra.lrblJo1,o закJlа/tу <<[]асиrrtil]ський зак;lа]l

доtl{кi-цьноТ освi,ги (ясла-са:lок) Без.lttодiвськоТ сеJlиIIlноТ раltи>> у ltовiй

редакr t iT (,шолас,гься),

4. Уповноважиl,и Без;lrодiвськоl,о сеJIишlноI,о I,oJIol}y I\'[ико.llу Кузьмiliоlза,
гlillttисати сl,аl,у,г КомунальttоI-о закJlалу <<Васиlrtiвський закJlа/l ltotltKi.ltl,ttol'
освi,ги (яс;lа-са/tок) ljсз"llюдi вськоТ ссJIиttuIоi' рали>>,
5, l"lадаr,и IlpaBo iз правом lriдtlису /iиректору KoMyIta,rlbtlot,o закJIа/\у

<<ВасиLцiвський закJIа}l доulкi:tьrtоj' осlзiт,и (яс.llа-садок) Без.llrо.,tiвськсlj'
сеJIиш(ноТ ради> l]ичковiй I-tадiТ Мико;lаj'вtri lla гIрове/IеIltlя захо/tiв ,]

llepжaBl]oT ресс,гра r tiT зм i lr заr,вер/lхtе 1-1 и х ланим pi t t tclt t tя м.



6. KorrтpoJlL за
IIи,гаIlь охороIlи
куJlь,гури.

викогiаllIlям /lаr{оr,о рitt]ен}lя llокJlас,ги Ila lIосl.iйну комiсiю з

l]71оров'я, coltia,,ll)l{o|,o захисl,у tIассJlеtlIlя, освi,ги. сIlор.гу l.а

Бc:1.1l tоiliвськи й ce;l и шltl и й T,ol М и Kolttr KY:tIrM l tlOt]



yKPAiHA
Бв]зJI к)дIl}ськА CF]J Iи lJ-цtIА PA,lи

хАркlвського рАЙону xAPKIBCbKoi оБJIАс]-I
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд l 1.0t.2021

рllлtння

cMт. Без.ltlо/liвка лъ t0

<[Ipo перейменуваIlня Хорошiвського
дошкiльного навчального заклаlIу (яс.llа-садок)
,га затверлж(ення стаl,у,гу))

У вiдrlовiдrrосr,i /{о Закоlriв УкраТtlи <llpo освi,гу>>, <<Ilpo дошrкillьrrу ос|]i,гу>>,

KIIpo державну pcccl,pat{iro юридtичllих осiб та фiзичних осiб-гri.,rгlри(,мl(itз>> ,з

MeTolo формуванlrя сдиного ocBiTгl1,o1,o rIрос,гору, керуючись cr,.25, 26, 59
Закону УкраТни <<[Ipo Micl{eBe самоврядування в YKpaTHi>, виконавчий
ком iTeT БезлюдiвськоТ селищноi' рали

ВИРIШ_IИВ:

l.llерейменувати Хорошiвський дошкiльний навчальний закJlадl (ясла-садок)
ХорошiвськоТ сеJIиltlноТ ради Харкiвського району Харкiвськоi облас,гi (Ko,,t

еДРПОУ 25864475) у зв'язку iз змiною власника у Комунальний закJIа/l
<<Хороrпiвський закJIад дошкi.llьноi' освil,и (яс.,rа-салок) Безllrо/tiвськtrj'
сеJIиt]lllоТ рали>.
2, [Jизначи,ги lори/lичllу а/]ресу KoMylra"lrbl{ot,o закJIа/tу <<Хороtlriвський закJIа/l

доtrlкiльtrоТ освiти (яс.llа-садок) Без.llю:tiвськоi' сеJlиlt(ноТ рали>>: 62466, ByJl,

/{ружби, 24, сел. XoporlreBe, Харкiвський район, XapKiBcbкa обJlас,гь.
3. Затверлиr,и с,га,гу1, Комуна.lrьIJого закJtалу <Хорошiвський закJIа/l

/tоtuкiльноТ освi,ги (ясла-садок) Без"lrюлiвськоj'сеJIиll_tноТ рали> у новiй

редакцiТ (додасться ).

4. Уllовноважити БезlrюлiвськоI,о сеJIищного 1,oJlol]y Мико;rу Кузьмittова,
пiдllисати статут Комунального закJlаду кХорошiвський закJIа/I /1оuIкiльIлоТ
освiти (ясзrа-садок) liезлюлiвськоТ селищноТ рали>.
5. I-1адати право iз правом пiztпису /lиректору KoMytla.llb}toI-o закJIаjlу
<Хорошiвський заклад дошкi.llьltоТ освir,и (ясла-садок) БезltrодiвсLкоl'
селиulноI ради> KoBa;lb Те,гянi Олексанлрiвнi IJa Ilровелеt{ня заходitз з

державIlоТ ресс,граLtiТ змiIJ затвер/lжених ланим pi rlIcltltяM.



6. KoHтpoJll, за викоI|аItliям /laltoI,o pitrlettllя lIокJIас,ги Ila llocl'iйrry KoMiciKl з

Ilи,I,аl{ь охороllи ]jlоров'я. collia.llt,ttcl1,o захисl,у tIaccJlcIltlя. осtзi,t tt. сllор'г\ 'I а

Kyjl ь,гури,

Безllrолiвський сеJtиlll}lий 1,o"l Микоltа KYЗIrMllIOB



Bilt l 1.0l .202l

yKPAilrA
БЕЗJrЮЛВСЬКА СЕЛИШlI IA РДЛИ

хАркIRського рАЙону xAPKIBCbKoi оБJIАс-I,I
виконАвчиЙ KoMI,I,ET

рIшll]ння

cMr,. Бсз.llюдiвка лъ ll

.,Про перейменування Васищiвського
мiжшкiльного навчально-виробничого
комбiнаry та затверлження статуту>

На виконангIя рiшення II ceciT Без,гrrодiвськоТ селиш{ноТ ра:rи VIII
скликання вiд 22 груlня 2020 року uПро прийняття в KoMyHaJlbHy власнiсr,ь
Безлюдiвськот селищнот ради закладiв освiти та майна iз спiльrrоi' в.ltаснос.гi
територiальних громад сiл, селишl Харкiвського району, якi увiйш;lи ло
cKJla/ly Без.llюztiВсl,коТ селищtJОТ рuлru, керуtочись l]. 9 I Iо"гltlжеttня IIро
:]аl,zulьноосвiтнiй tlавчаJlьний закJlа/i, за,гвер/lжеtlоI.о tIос.гановою Кабilrс.гу
I\4iHicl,piB УкраТrrи Bitt 2] серI]ня 20l0 року J\Гч 778, на rtiлставi с.га-г,гi з2
ЗаконУ УкраТни <| Ipo мiсцеве самовря/lування в YKpaTHi)) виконавчий комir.е.г
Без.l r юдi вськоТ сел и rr{HoT рали

ВИРIШИВ:

l. Перейменувати Васищiвський мiжшкiльний навчzulьно-виробtt ичий
комбiнат (код с]дрtIоУ 2466SЗ98) у зв'язку iз змiною власника у
комунальний заклал <васиrцiвський мiжulкiльний ресурсний l(eHl.p))
Безлюдi вськоТ ceJ] иtцноТ ради.
2. Визначити юридичну адресу Комуна.гlьt{ого закJlалу <[JасиLцiвський
мiжruкiльний ресурсний центр)) БезлюдiВськоi' селищнОТ рали: 62495, ByJl.
OpcrlrKoBa,64, ce;l. I]асиtцеве, Харкiвський район, XapKiBcbKa об"гtас,гь.
3, За,гверlIиr,и сl,ат,уl,Комунальtlоt-о закJlа/lу <<[JасиrLtiвсl>кий мiжlrtкi,,lьrlий
ресурсний цегrтр>> БезлlодiвськоТ сеJIищ}tоТ ради у rlовiй релакrtil' (лоltас.гься ).
4. Уповноважити Безлrодiвського сеJIищ}{оI.о l.олову Микоrtу КузьмiLlова,
гliдписати статут Комунального закJIаду <васиutiвський мiжшкiltьний
ресУрсНий центр> Безлюдi вськоТ сеJIищноТ ради.
5. Надати правО iз IrpaBoM lliдllису лиректору KoMyHa.llbtlot-o закла/lу
<ВасищiВськиЙ мiжLuкillьниЙ ресурсllИй ценr,р> БезлrодiвськоТ ceJlиllltloj'pu.,t"
IIlептурi I}iKTopY МиколаЙовичУ на проведе1-1нЯ захолiв,l JtepжaBrloT
реестрацiТ змiн затверilжених даttим рiшенням.



6. Контроль за виконанtiям даного рiшення покласти на ltосr,iйну комiсiю з

IIитань охорони здоров'я, соцiального захисту населення, освiти, спор'гу l'а
культури.

Безllrолiвський сеJtи tlttlий t,oJIo микоllа Кузьмltlов



yKPAilIA
Бь],зJIкryцвськА c,I]Jl и I tll lл PA/IA

хА pкl всько l,о рл й ol Iy xApкl всь Koi ob..ll дсr,l
l]иконлвчий KoMll,F]T

Bilt l1.0t.202l

рlllll]tlня

см,г ljезltкlлiвка лъ 12

<IIро затвердження rlерелiку об'скr,iв та види
громадських робiт,, на яких поруlшники т,а
засудженi повиннi виконува,ги TaKi роботи tla 202l piK>

Розl"ляltувlпи заIIит J\! 24lЗ2lЗ3-2l вiдt 04.01.202l року начаJlьtlика
ХаРкiвського РВ фiлiТ lJержавноi'ус,ганови <<I[еrr,гр llpoбarriT>> в Харкiвськiй
ОбrIастi пiлгtолковника вну,грirrrньоТ служби I.M. МолчановоТ з проханням
вiдгrовi/iно дlо с,г. 56 КримiFIаJlьIIого Ko/leKcy УкраТllи cT.30-1 т,а с,г. З2l-|
Ko:teKcy УкраТrlи llpo а,,tмiнiсr,ра,гивlli llравоIlоруIIlе}IIJя, с,г. 36 Кримiнаlьllо-
вико}lавчоI,о KoJlcKcy Украr'lrи визlIачи,ги ви)|и t,[)ома/lських робi г r,a rlcpc:liK
Об'Ск'гit], на яких Ilоруllltlики,га,]асу/(жеtti ttовиttlti викоtlува,ги гакi робо,rи у
202| роцi, керук)чись ст.25, ст,.59 Закону УкраТни <<I Ipo м iсlцсве
СаМОВряllува}iня в YKpaTrri> виконавчий KoMiтer, Без.,rюдiвськоj'ссJlиIllt{оТ ра.,1и

t}ИPllll ИВ:

l. За'ГВСРltиl'И ви/lи I,ромадських робil,у виl,_llяlli lrрибираrII{я ,tсригорi'i lra
визIlачсI{их tlб'ск,l,ах.

2. За'ГВеР/lиr'и IIcpcJliK об'ск,гiв Ila яких l1()р.\/llIIIик1.1 l,а зacyitrKctti ltсtвиltlti
l] И KotIy Ваl'и гром а; tc ь к i робоr,и ( зr,i,,tr r о з rlсlitа,г Kcl tvt ).

3, KolrтpoJ-ll, за |]икоl{аIItIям t.(ього pilrrcr tIя :]аJlиlJIа}о собокr.

БсзllкUliвський се.ltлtlrltlий 1,o.1ltlBa м. Ky_}bMlIl()B
f
q_



(( ЗА'I'I] t l P/l}(I ] t l()))
Pi шегItlям викоIlаl]чоI,о

ком iTeTy ЛГlr l 2 вiл
l 1.0l .202l року

пt]Pb]JlIK оБ€]к,I,Iв
tIA яких зАсуlIжЕнI вlлБувАlоть громАllськl роБо.ги тА

ВИlIИ t(ИХ РОБIТ:

Без;rюдi вська ceJl и ll{Ha рада

ВИДИ РОБlТ:

l. Благоусr,рiй,гери,горiТ, озелене}tня,
2. IIрибираttня ttрибудинкових .гериторiй вiл смi.гтя,
3. I1рибирання ПiлвальнИх гtримirцень булинкiв;
4. llрибираtlня територiТ бi.lrя бакiв д.lrя збору смi.гтя.

Секрс,гар викоllаltчоl,() KoMi-l-e.l.y
Безil to/li BcbKtlT ccll и lllHoT раllи А. llli(кOllдЙ


