
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження порядку 
денного II сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

затвердити такий порядок денний II сесії селищної ради VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
II СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про затвердження Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання»
Доповідає: Стасєва Я.Ю. - секретар Безлюдівської селищної.
2. Про затвердження Положення про Постійні комісії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання»
Доповідає: Стасєва Я.Ю. - секретар Безлюдівської селищної.
3. Про затвердження Плану роботи Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання на 2021 рік
Доповідає: Стасєва Я.Ю. - секретар Безлюдівської селищної.
4. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради
5. Про затвердження бюджету Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
на 2021 рік.
Доповідає: Калашник О.М. - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
Безлюдівської селищної ради



6. Про внесення змін до рішення Безлюдівської селищної ради від 04.12.20 
«Про затвердження складу виконавчого комітету»
Доповідає: Кузьмінов М.М. - Безлюдівський селищний голова
7. Про затвердження Програми «Здорова мати - здорова дитина» на 2021- 
2023 роки
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
8. Про затвердження Програми імунопрофілактики населення на 2021-2023 
роки.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
9. Про затвердження Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз 
на 2021-2023.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
10. Про затвердження Програми лікарського забезпечення мешканцям 
Безлюдівської селищної ради, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання на 2012-2023 роки.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
11. Про затвердження Комплексної програми «Цукровий діабет» на 2021- 
2023 роки.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
12. Про затвердження цільової Програми по наданню адресної грошової 
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на 
території Безлюдівської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 
2021-2023.
Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
13. Про затвердження програми «Онкологія» на 2021-2023 роки.

Доповідає: Підкопай А.В. - секретар виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
14. Про передачу в комунальну власність Безлюдівської селищної ради 
земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с. Безлюдівка по вулиці Кооперативній, 32 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради
15. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська для розміщення будівель торгівлі.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради
16. Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного 
пункту села Котляри .
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради



17. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кануннікову Сергію Миколайовичу в с. Васищево по вулиці 
Слобідська/провулок Слобідський 48/6 Харківського району Харківської 
області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
18. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Васищівій Аллі Анатоліївні в с. Васищево по вулиці Клубнична, 18 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
19. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Кануннікову Сергію Миколайовичу в 
с. Васищево по вулиці Слобідська/провулок Слобідський Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
20. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Сременко Олександру Івановичу в с. Безлюдівка, вулиця Полунична, 163 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
21. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Вінда Галині Олександрівні в с. Хорошеве, провулок Дружний, 25 
Харківського району Харківської облає ті.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
22. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Лисак Геннадію Івановичу в с. Хорошеве, вулиця Дачна, З-A Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
23. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Нечипоренко Ірині Іванівні в с. Хорошеве, вулиця Колективна, 1 1 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
24. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кошель Людмилі Олексіївні в с. Безлюдівка по вулиці Р.Левицького, 12 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
25. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Підкопай Роману Григоровичу в с. Безлюдівка по провулку Зміївському, 29 
Харківського району Харківської області.



Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
26. Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Дехтярьовій Катерині Віталіївні, гр. Рогулі Василю Віталійовичу в 
с. Безлюдівка по вулиці Удянській набережній, 104 Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
27. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Ніколаєвській Зої Іванівні в с. Безлюдівка по вулиці Огородня, 45 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
28. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Ткаченко Галині Григорівні в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська 99 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
29. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Гайденко Якову Григоровичу в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська 97 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
ЗО. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Бойко Наталі Володимирівні в с. Безлюдівка по вулиці Лиманська, 9 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
31. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ніколаєвській Зої Іванівні в с Безлюдівка по 
вулиці Огородня.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
32. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Бабікяну Армену Ішхановичу в с. Безлюдівка по 
вулиці Харківська.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
33. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ягубову Адалет Ісах огли в с. Безлюдівка по 
вулиці Юності(біля буд. №19).
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
34. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Шевченко Сергію Олександровичу в 
с. Безлюдівка по вулиці І Іеремоги.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
35. Про надання дозволу гр. Коваль Ользі Вікторівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Безлюдівка по вулиці РЛевицького 125 К Харківського району Харківської 
області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
36. Про надання дозволу гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Безлюдівка по провулку Овочевому, 
34 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
37. Про надання дозволу гр. Потеруха Миколі Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Безлюдівка по вулиці Нагірна(біля 
будинку № 7) Харківського району Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
38. Про надання дозволу гр. Козуб Олені Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Безлюдівка по вулиці Удянська набережна(біля 
будинку № 112) Харківського району Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
39. Про надання дозволу гр. Юдіну Богдану Валерійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Безлюдівка по вулиці Вишнева(біля ділянки № 50,51 ) Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
40. Про надання дозволу гр. Підкопай Миколі Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 15 
Харківського району Харківської облає ті.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
41. Про надання дозволу гр. Корольовій Галині Вадимівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Безлюдівка по вулиці Блудова Ф. 
(біля буд. 1/3 )Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
42. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Стародубцевій Л.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
43. Про падання дозволу гр. Ксензовій J1.K. 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
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.



44. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Нечипоренко Ю.Є. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
45. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Трач В.А. на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
46. Про внесення змін до рішення ХХХХІП сесії VII скликання від 24 грудня 
2019 року Про надання дозволу ПП « Агат» розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі - 
сіносховища) за адресою с. Безлюдівка, вулиця Зміївська, 159 Б Харківського 
району Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
47. Про внесення змін до рішень ХХХХІП сесії VII скликання від 24 грудня 
2019 року : «Про надання дозволу 1111 « Агат» розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
несільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі 
-мехмайстерні) за адресою с. Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 Е 
Харківського району Харківської області».
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
48. Про внесення змін до рішень ХХХХІП сесії VII скликання від 24 грудня 
2019 року: Про надання дозволу ПП « Агат» розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі - 
контори) за адресою с. Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 В Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради
49. Про внесення змін до рішення ХХХХІП сесії VII скликання від 24 грудня 
2019 року Про надання дозволу ПІ І « Агат» розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі - 
сіносховища) за адресою с. Безлюдівка, вулиця Р. Левицького, 28 Ж, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
50. Про внесення змін до рішень ХХХХІП сесії VII скликання від 24 грудня 
2019 року :Про надання дозволу ПП « Агат» розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
несільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі 
картоплесховища) за адресою с. Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 К 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
51. Про внесення змін до рішення ХХХХІ сесії Безлюдівської селищної ради 
VII скликання від 05 листопада 2019 року «Про надання дозволу на розробку 



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства гр. Шмідт Віктору Микитовичу в 
с. Безлюдівка по вулиці Перемоги».
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
52. Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової споруди-торгівельного 
кіоску в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська ФОП Кравченко Л.О.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
53. Про розгляд заяви гр. Кривонос Алли Василівни з проханням надати 
дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
кадастровий номер 6325155600:00:012:0044 за адресою с. Безлюдівка вулиця 
Зміївська, 2 б.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
54. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Шпак Андрію Миколайовичу в с. Безлюдівка, вулиця Овочевий, 20А 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
55. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Ярьоменко Вікторії Степанівні в с. Безлюдівка, вулиця Зміївська, 7 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
56. Про надання дозволу гр. Більдій Геннадію Вікторовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Безлюдівка по площі Стадіонна(біля 
будинку № 49) Харківського району Харківської області
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
57. Про надання дозволу гр. Ткачовій О.В. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування не житлової будівлі за 
адресою: с. Безлюдівка, вїзд Мостобудівників, 10-А .
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
58. Про розроблення детального плану території , обмеженою вулицею 
Просьолочною,вулицею Орешкова,садибною житловою забудовою по вулиці 
Орешкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в селищі Васищеве 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
59. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кануннікову В.В. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд в с. Лизогубівка по вул. Поштова, 34.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
60. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Блудову В.П. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд в с. Лизогубівка по вул. 1 Іоштова, 31.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.



61. Про надання дозволу Безлюдівській селищній ради на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 
нежитлової будівлі бойлерної в с. Безлюдівка по вулиці Перемоги (біля 
будинку 85) на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
62. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Савоскіну С.С. в с. Безлюдівка но вул. І Іеремоги 237 на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.
Доповідає: Ткаченко М.В. - землевпорядник Безлюдівської селищної ради.
63. Різне __ _

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сессія VIII скликання
22 грудня 2020 р.

Про затвердження Регламенту
Безлюдівської селищної ради
VIII скликання

У відповідності з п.5, ч.І, ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Регламент Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
(додається).

2. Контроль за виконням 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 М.КУЗЬМІНОВ



Додаток
до рішення II сессії VIII скликання селищної ради 
від 22 грудня 2020року
« Про затвердження Регламенту Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання

РЕГЛАМЕНТ

Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної ради

1.1. Безлюдівська селищна рада (далі - Рада) є органом місцевого 
самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад селищ 
Васищево, Хорошево, сіл Котляри, Лізогубівка у межах повноважень 
визначених чинним законодавством.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб, та апарату 
управління визначається Європейською хартією місцевого 
самоврядування, Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 
запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими 
актами та цим Регламентом.

1.3. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для селищного голови, 
його заступників, депутатів Ради, старост, апарату управління, 
підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форм 
власності, а також для фізичних осіб.

1.4. Регламент ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої 
сесії радй, порядок обрання секретаря Ради, заступників селищного 
голови, скликання чергової та позачергової сесій Ради, пленарних 
засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, 
прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та 
процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок затвердження 
структури апарату управління Ради, порядок формування та організації 
роботи постійних комісії та тимчасових контрольних комісій Ради, 
порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури 
які випливають з повноважень Ради.

1.5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради рішенням 
Ради прийнятим більшістю голосі депутатів від загального складу Ради . 
У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень 
по Регламенту.



1.6. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується 
Регламент, що діяв в попередньому скликанні.

1.7. У випадках прийняттях законодавчих актів, внаслідок чого виникне 
неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, 
на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до 
Регламенту.

1.8. У разі наявності розбіжності норм Регламенту з нормами чинного 
законодавства України діють норми чинного законодавства.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради.

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і держаних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених повноважень;
- державної підтримки та гарантії діяльності місцевого 

самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування;
- підзвітності та відповідальності органів Ради та її посадових осіб 

перед виборцями.

СТАТТЯ 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 
присутнім на них, крім випадків передбачених Законодавством. Порядок 
доступу до засідань визначається Радою відповідно до Закону та цього 
Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може 
реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, офіційного 
оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень Ради, висновків 
і рекомендацій постійних комісій звітів тимчасових контрольних комісій на 
офіційному сайті Ради, присутності запрошених осіб, представників засобів 
масових інформацій, у інший визначений Радою спосіб.
3.3 Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі 
засідань фото і відеозйомки, звукозаписів із застосуванням стаціонарної або 
мобільної апаратури, а також за рішенням Ради може здійснюватися 
транслювання засідання за межі будинку Ради, по радіо, телебаченню тощо.
3.4. Відкритість та гласність діяльності Ради забезпечуються відкритим 
заслуховуванням звітів селищного голови, заступників селищного голови, 
старост, керівників структурних підрозділів, апарату управління Ради, 
керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, з 
подальшим публікуванням на офіційному веб-сайті Ради.



3.5. Відкритість та гласність діяльності Ради забезпечуються також через 
стабільне функціонування офіційного веб-сайту Ради. При функціонуванні 
веб-сайту повинно бути забезпечено:
- розміщення діючої редакції Регламенту Ради, положення про структурні 
підрозділи апарату Ради, посадові інструкції спеціалістів виконавчого 
апарату Ради;
- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, 
копіювати, «зберігати» і роздруковувати будь-які матеріали з офіційного веб- 
сайту Ради. При цьому має бути вказано дату розміщення інформації 
(матеріалів) на офіційному веб-сайті Ради;
- розміщення результатів голосування Ради, тому числі поіменних протоколів 
засідання Ради та її органів (постійних та інших комісій, тощо зі всіма 
додатками);
- розміщення в порядку визначеному законом України «Про доступ до 
публічної інформації» проектів нормативно-правових рішень Ради зі всіма 
додатками;
- розміщення інформації про селищного голову, апарат управління, 
депутатів, яка включатиме основні біографічні відомості, час і місце 
прийому громадян, контакти для листування, телефонного зв’язку, дані про 
відвідування пленарних засідань Ради та постійних комісій, розміщення про 
план роботи Ради, в тому числі дату, місце і порядок денний засідання Ради;
- розміщення звітів селищного голови, депутатів, старост, постійних та 
тимчасових контрольних комісій Ради;
- розміщення звітів керівників комунальних підприємств, структурних 
підрозділів апарату управління Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради.

4.1. Діяльність Ради здійснюється до річного плану роботи Ради 
затвердженого на пленарному засіданні.
4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів 
протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних 
засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає 
відповідальних за їх виконання.
4.3. Проект плану роботи Ради розробляться головою Ради, заступниками 
голови Ради,старостами,депутатськими фракціями та групами депутатів 
виконкому.

Стаття 5 . Порядок розгляду запиту на інформацію

5.1 Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати 
публічну інформацію, що знаходиться у її володінні. Запит на інформацію 
може бути індивідуальним або колективним, може подаватись в письмовій 
чи в іншій формі(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
5.2 Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти 
робочих днів із дня отримання запиту .
5.2.1. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для 



захисту життя чи свободи життя особи, щодо стану довкілля, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф та інших надзвичайних 
подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, 
відповідь має бути надана протягом 48 годин з моменту отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим.
5.2.2. У разі, якщо запит стосується деякого обсягу інформації, або потребує 
пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого 
запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 
продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у 
письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів 
з дня отримання запиту.
5.3 . У Раді може буди передбачена можливість відшкодування фактичних 
витрат на копіювання та друк на випадок, коли задоволення запиту на 
інформацію передбачає виготовлення документів обсягом більше десяти 
сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в 
межах граничних норм встановлених Кабінетом Міністрів України.
5.4 . У разі, якщо запит стосується інформації, яка є в наявності в 
електронному вигляді вона може надатися в електронному вигляді.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради.

6.1. На пленарних засіданнях Ради мають право бути присутніми, крім 
депутатів, селищного голови, його заступників, старост, посадові особи 
апарату управління Ради, журналісти, громадяни, а також особи запрошені до 
участі в засіданні Ради. Для них у залі відводяться спеціальні місця.
6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради 
про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошенням, цим 
особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному 
засіданні.
6.3. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено 
лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою 
обмеження протиправних дій з боку конкретної особи (вчинення ним бійки, 
хуліганських дій, поява в нетверезому стані, тощо).
6.4. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх визначається 
Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць 
для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради і не можуть бути 
зайнятими іншими особами.
6.5. За загальним правилом пленарні засіданні Ради проводяться в 
приміщенні Ради за адресою: селище Безлюдівка, вулиця Зміївська, 48. Якщо 
на пленарному засіданні бажає бути присутніми певна кількість осіб, яких 
неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, 
особи, які бажають бути присутніми у залі визначають своїх представників, 
яких уповноважені особи Ради розміщують у залі засідань з урахування 
вимог п.6.1 -6.4 цієї статті.
6.6 У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення 
пленарного засідання Ради в іншому місці. Рішення про проведення в іншому 
місці приймається розпорядженням селищного голови.



Стаття 7. Закриті пленарні засідання ради.
7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю 
голосів депутатів Ради від загального складу Ради проводяться закриті 
пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають бути присутні селищний 
голова, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду питань.
7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється 
використовувати засоби фото, відео фіксації, засоби зв’язку звукозапису та 
обробки інформації.
7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засіданні Ради здійснюється 
апаратом управління Ради в режимі що унеможливлює розголошення 
обговорення на засіданні питань.
7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками 
закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням 
Ради .

Стаття 8. Контроль за діяльністю Ради та її постійних комісій.

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень 
безпосередньо або через свої органі здійснює контроль за виконання рішень 
Ради.
8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо 
виконання рішень Ради.
8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх видання та у 
порядку, визначеному законом мають право отримувати від керівників 
органів, підприємств, установ, організацій, комунальних підприємств 
необхідні матеріали.
8.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягаються обов’язковому 
розгляду органами, організаціями, посадовими особами, яким вони 
адресовані.
8.5 Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради 
організації, посадові особи, яким вони адресовані, мають повідомити 
постійні комісії в установлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради.

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні чи тимчасові комісії 
здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції 
України, законодавства про місцеве самоврядування цього регламенту.
9,2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує селищний голова.
9.3. Контроль за виконанням рішень Ради, як правило, покладається на 
відповідну (профільну) комісію Ради.
9.4. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3- денного строку 
після закриття сесій передаються до відповідних профільних постійних 
комісій Ради.
9.5. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо 



контролю за виконанням рішень, надає інформацію про хід виконання 
селищному голові або секретарю Ради.
9.6. На черговому пленарному засіданні Ради на початку календарного року 
відповідні (профільні) комісії звітують про виконання рішень

РОЗДІЛ 2 Організація роботи Ради

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1. Першу сесію новообраної Ради скликає відповідно територіальна 
виборча комісія не пізніше, як через два тижні новообраних депутатів у 
кількості, яка забезпечує повноваження складу Ради відповідно до Закону.
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної 
територіальної виборчої комісії, яка інформує Раду про підсумки виборів 
депутатів та селищного голови.
10.2. З часу визнання повноважень Ради та прийняття присяги селищним 
головою, він веде пленарне засідання Ради відповідно до вимог чинного 
законодавства та Регламенту.

Стаття 11 Порядок денний першої сесії Ради.

11.1 Згідно з порядком денним першої сесії Ради мають бути включені такі 
питання:
11.1.1. Інформація голови виборчої комісії про підсумки виборів депутатів та 
селищного голови і визнання їх повноважень.
111.2. Про визначення умов оплати праці селищного голови .
11.1.3. Про обрання секретаря Ради.
11.1.4. Про обрання заступників селищного голови та старост.
11.1.5. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних 
засідань Ради.

Стаття 12. Форми роботи Ради.

12.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з 
пленарних засідань Ради, а також з засідань постійних комісій Ради. Постійна 
комісія або робоча комісія може проводити своє засідання у перервах 
пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано 
невідкладним чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради 
пов’язано з прийняттям рішень проведення виборів, призначення або 
затвердження на посадових осіб.

Стаття 13 Розпорядок роботи пленарних засідання Ради.

13.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні, 
починаються о 10 годині і закінчуються о 17 годині, з перервами на 15 
хвилин через кожні дві години роботи і на ЗО хвилин для обідньої перерви.
13.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим понад 



часом, визначеним у п. 13.1., але не більше, ніж на ЗО хвилин .
У необхідних випадках за рішення Ради під час проведення пленарного 

засідання можуть бути проведені засідання постійних комісій, а також 
оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожного випадку 
окремо їх тривалості.
13.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених 
представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на 
пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити перерву у пленарному 
засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви може 
скористатися депутатська фракція чи група один раз протягом пленарного 
засідання.
13.4. Кожне пленарне засідання Ради починається та закінчується державним 
гімном України .У залі засідання Ради розміщується державний прапор 
України, малий державний герб України, прапор, герб Харківської області та 
Харківського району, герб Безлюдівської селищної ради.

Стаття 14 Порядок скликання.

14.1. Сесія Ради скликається селищним головою за необхідності, але не 
менше одного разу на квартал.
14.2. Сесія Ради також скликається селищним головою за пропозицією не 
менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.
14.3. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості ним 
скликати сесію Ради, сесія Ради скликається секретарем Ради. У цих 
випадках сесія Ради скликається, якщо:
- якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені чинним 
законодавство України;

- якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у 
двотижневий строк після настання умов, передбачених у пункті 14.2.

14.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у пункті у двотижневий строк не 
скликають сесію Ради, сесія може бути скликана депутатами відповідної 
Ради у кількості, яка становить третину складу Ради.
14.5. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатам і 
населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не 
пізніше як за день до сесії. Із зазначенням часу скликання, місця проведення 
та питань, які передбачаються винести на розгляд Ради.
14.6 Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному 
веб - сайті та дошці оголошення Ради.
14.7 Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради 
проектів рішень та інших матеріалів необхідних для розгляду питань порядку 
денного сесії Ради.
14.8 За згодою депутатів Ради та за наявності технічної можливості 
документи можуть направлятися електронною поштою.

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради.
15.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться селищним 



головою, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції,як правило 
,вносяться не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії.
15.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних 
випадків передбачених Законом, проекти рішень Ради оприлюднюються 
негайно після підготовки.
15.3 Проекти рішень Ради оприлюднюються на офіційному сайті Ради, не 
пізніше як за 10 робочих днів до проведення сесії, а у виняткових випадках - 
не пізніш як за день до сесії.
15.4. Проекти рішень Ради оприлюднюються в порядку, передбаченому 
Законом України «Про доступ публічної інформації» крім випадків 
виникнення надзвичайної ситуації та інших невідкладних випадків 
передбаченим законом, коли проекти рішень оприлюднюються після її 
підготовки.
15.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до 
проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного 
сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного 
законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом 
пояснювальною запискою та листом погодження.
Документи, що подаються до Ради пізніше як за 20 днів до відкриття сесії, на 
розгляд сесії та постійних комісій, не виносяться, крім виняткових випадків, 
передбачених у п. 15.11 .
15.6. Проекти рішень Ради селищний голова або секретар Ради передають 
юристам Ради для розгляду та встановлення його відповідності чинному 
законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству 
юристи ради візують його, а у випадку не відповідності проекту чинному 
законодавству, надають висновки, після чого проект рішення разом з іншим 
матеріалами, передають виконавчому комітету ради для доопрацювання.
15.7. У випадках передбачених законодавством, до порядку денного сесії 
Ради включаються також звіти керівників організацій, які Рада утворює, а 
також звіти посадових осіб Ради, заступників селищного голови, старост про 
виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, 
селищного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, інших осіб, 
зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до чинного законодавства 
України.
15.8. Розділ «різне» включається до порядку денного кожного пленарного 
засідання незалежно від кількості питань, внесених до розгляду Ради. 
Депутатам надається право виступити у (різному), яке полягає у висловленні 
ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв Рішення з питань 
обговорюване в розділі «Різне» не приймається.
15.9. У розділ «Різне» не можуть буди включені проекти рішень Ради. На 
засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку 
денного сесії доповідають розробники проектів рішень.
15.9.1. Проекти рішень, розроблені фракціями зокрема, доповідають 
керівники фракцій або уповноважені від фракції.
15.9.2. Проекти рішень, розроблені постійними або тимчасовими комісіями 
депутатів - голова комісії або уповноважений на комісії депутат - розробник.
15.9.3. Проекти рішень, розроблені виконкомом - заступники голови 



селищної ради, керівники структурних підрозділів у виконкомі, а у винятку - 
уповноважені особи.
15.10. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, 
комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробником для 
внесення до порядку денного сесії
15.11. У виняткових випадках, після видання розпорядження селищного 
голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного 
підлягають питання :
- про затвердження або внесення змін до селищного бюджету ,
- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду .
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд Ради на вимогу її 
постійних комісій, депутатських фракцій, груп, селищного голови.

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради.

16.1 Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується 
більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу .
16.2 . Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного не 
включено, воно вважається відхиленим.
16,2 Рада може прийняти більшість голосів від загального складу Ради 
вмотивоване рішення про відкладення рішення питання із затвердженого 
порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може 
прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку 
денного.
16.4 . Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не 
прийнято, питання важаться знятим з розгляду як непідготовлене.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляд регуляторних актів.

17.1 Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану 
діяльності з підготовки на наступний календарний рік, який затверджується 
Радою та оприлюднюється відповідно до закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі за 
текстом статті - Закону)
17.2 Розробник регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу 
відповідно до Методики підготовку аналізу регуляторного впливу, 
затвердженої Кабінету Міністрів України.
17.3 Проект регуляторного акта разом із відповідними аналізом 
регуляторного впливу оприлюднюються у спосіб, передбачений ст. 13 
Закону, не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюдненню повідомлення про 
оприлюднення проекту цього регуляторного акта.
17.4 Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове 
повторне та періодичне відстеження його результативності, звіти про 
результативність регуляторного акта оприлюднюються у 10 денний строк з 
дня підписання цього звіту.
17.5 . У випадках визначеним чинним законодавством аналіз регуляторного 



впливу не готуються.
Глава 2 Проведення пленарного засідання Ради

Стаття 18. Відкриття, ведення пленарного засідання.

18.1. Пленарне засідання Ради відкриває, веде і закриває селищний голова 
або особа визначена законодавством України. Засідання Ради може 
проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від 
загального складу Ради.

Стаття 19. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні Ради.

19.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на 
пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів, присутніх на 
пленарному засіданні.
19.2. Реєстрація депутатів Ради здійснюється в друкованому реєстрі, що 
виготовляється виконавчим комітетом Ради, у якому кожен депутат 
реєструється особистим підписом. Реєстр передається головуючому на 
пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
19.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради не 
можливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, 
головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на 
термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює на інший 
день проведення пленарного засідання Ради з обов’язком дотриманням вимог 
цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання.
19.4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на 
вимогу депутатів ради проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на 
пленарному засіданні ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може 
проводитись у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні необхідної 
кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні відкладає або 
закриває його.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні.

20.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
20.1.1. Відкриває, закриває та веде пленарне засідання Ради, оголошує 
перерви пленарних засідань Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для 
участі в її роботі.
20.1.2. Виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну 
назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників), інформує про матеріали ,що 
надійшли на адресу ради.
20.1.3. Організовує розгляд питань.
20.1.4. Оголошує списки осіб, які записалися для виступу.
20.1.5. Надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, запитань, оголошує 
наступного промовця, називаючи прізвище, ім’я та по батькові, посаду.
20.1.6. Неухильно дотримується цього Регламенту та забезпечує дотримання 
цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради.



20.1.7. Вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного 
засідання Ради, (якщо з цих питань висувається альтернативні пропозиції, 
пропозиції головуючого ставляться першими).
20.1.8. Має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступі на 
пленарному засідання Ради.
20.1.9. До початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення 
депутатам Ради (в окремих випадках може робити і у ході пленарного 
засідання Ради), як правило, не перериваючи виступу промовця або 
процедуру голосування).

Стаття 21. Секретар пленарного засідання.

21.1. Обирається за пропозицією головуючого або депутатів Ради на 
кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів від 
зареєстрованих на пленарному засіданні.
21.2. Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому, веде 
реєстрацію листів, скарг, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу 
цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради 
звернення депутатів Ради, подані в письмовій формі, а також здійснює 
підрахунок голосів депутатів під час голосування.

Стаття 22 Лічильна комісія.

22.1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування за 
допомогою бюлетенів при необхідності проведення таємного голосування 
або здійснення підрахунку за допомогою лічильної комісії.
22.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів на підставі 
пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого 
голосування за списком без обговорення.
22.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і 
секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться виключно відкрито та 
гласно.
22.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого: 
22.4.1 Вирішується питання про обрання на посаду в органи місцевого 
самоврядування.
22.4.2. Вирішується питання про притягнення про дисциплінарної 
відповідальності.
22.4.3. Поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень.

Стаття 23 Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

23.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд 
кожного питання порядку денного пленарного засідання сесії.
23.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати 
обговорення кількох питань порядку денного. Рішення про об’єднання 
приймається шляхом голосування.



Стаття 24. Порядок надання слова.

24.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час 
обговорення питань, заяви, запити як правило оголошуються з трибуни.
24.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення 
доповідачем(виступаючим) Регламенту, правил етики та дисципліни.
24.3. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, 
промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу 
депутатської фракції зазначає її назву.
24.4. Запис на виступ може проводитись шляхом підняття руки. Запис 
ведеться секретарем засідання.
24.5 За усним звернення депутата Ради, перед тим як головуючий оголосить 
припинення виступу, депутату може бути надане слово з місця для 
висловлення позиції:
24.5.1 3 мотивів голосування .
24.5.2 Для оголошення процедурного питання.
24.5.3 Для репліки.
24.5.4 Для застережень
24.5.5 . Виступ депутата до однієї хвилини.

Стаття 25. Визначення часу для виступів.

25.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді 10 хвилин.
25.2. Кожна з депутатських фракцій та груп сформованих відповідно до 
Регламенту, має гарантоване право ставити запитання доповідачу, а також на 
виступ одного свого представника з питання і пропозиції, який має ставитись 
на голосування, для виступу надається до 5 хвилин.
25.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу 
запитання з теми доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. 
Запитання формулюються коротко, чітко. Головуючий на пленарному 
засіданні Ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитання 
депутатам Ради в порядку надходження.
Депутат Ради, який поставив запитання може уточнити та доповнити його, а 
також оголосити чи задоволений він відповіддю.
Виступаючим у обговоренні запитання не ставиться, за винятком 
уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засідання Ради.
25.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.
25.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо 
постатейного голосування окремих положень проектів рішень для заяв, 
внесення запитів депутата надається час тривалістю до 5 хвилин.
25.6. Для виступів у розділі в порядку денного рішень надається до З 
хвилини
25.7. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин.
25.8 За необхідності за окремого промовця та за згодою депутатів селищної 
ради головуючий на пленарному засідання Ради може подовжити час 
виступу до 3 хвилин.
25.9. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошує інший 



головуючий на пленарному засіданні, приймається рішення скоротити або 
закінчити виступ.

Стаття 26. Право депутата на виступ

26.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні не може виступати без 
дозволу головуючого.
26.2. Головуючий на пленарному засіданні має право обмежити виступ за 
часом згідно Регламенту.
26.3. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з 
дотриманням черговості на підставі їх заяв про надавання слова. Головуючий 
на пленарному засіданні Ради за погодженням з Радою може визначити іншу 
черговість виступаючих.
26.4. Депутат Ради в будь-який момент може відмовитись він свого запису на 
виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова, 
вважається, що він відмовився від слова(виступу).
26.5. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного і того ж 
питання не більше двох разів.

Стаття 27 Порядок розгляду та обговорення питання.

27.1. За пропозицією головуючого визначається час на обговорення. 
Визначення часу на обговорення не належить до категорії процедурних 
питань.
27.2. Розгляд та обговорення питань на пленарному засіданні, як правило, 
включають:
27.2.1. Виступ депутатів Ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої 
думки, якщо вона є додатком до висновків та пропозиції постійних комісій за 
умови, що окрема думка поширена разом з висновком відповідної комісії.
27.2.2. Виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо 
висновки цих комісій щодо обговореного питання не були поширені серед 
депутатів Ради.
27.2.3. Виступи представників від кожної депутатської фракції.
27.2.4. Виступи депутатів Ради.
27.2.5. Оголошення на пленарному засідання Ради про припинення 
обговорення та про депутатів, що записалися на виступ.
27.2.6. Внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході 
обговорення.
27.2.7 Заключне слово доповідача, співдоповідачів.
27.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій 
профільної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, 
оголошується на пленарному засіданні спільно з висновками та 
рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 28. Закінчення обговорення питання

28.1. Тексти виступів депутатів Ради які записалися для виступу але не могли 



виступити у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів, 
повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються 
секретарю сесій Ради одразу після закінчення пленарного засідання Ряди.
28.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано та якщо ніхто не подав 
заяву про виступ, а також у разі закінчення часу для обговорення, 
головуючий оголошує про припинення обговорення.

Глава 3 . Порядок прийняття рішення

Стаття 29. Загальні положення голосування.

29.1 . Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо 
нього не можна переривати та переходити до розгляду інших питань 
порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання 
головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до 
голосування.
29.2 . Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок 
голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є 
спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни 
виду голосування.

Стаття ЗО. Черговість голосування альтернативних пропозицій проектів 
рішень, пропозицій та поправок.

ЗО. 1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції 
поправки, які надійшли від постійної комісії, депутата та інших осіб, які 
готували проекти цих рішень. У разі надходження інших проектів рішень 
(альтернативних), пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у 
порядку їх надходження.
30. 2. Відхилення Радою пропозицій і поправок щодо вже прийнятого тексту 
при повторному їх внесенню, на голосування не ставляться, крім випадку 
коли після скасування щодо прийнятого рішення, його розгляд починається 
знову.

Стаття 31. Вимоги до процедури голосування .

31.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні 
формулює зміст питання, що буде ставитися на голосуванні і якщо не має 
заперечень, відразу ставить його на голосування.
31.2. У разі, коли щодо проекту рішення, яке виноситься на розгляд Ради 
проводиться експертиза, громадські слухання, тощо, головуючий оголошує 
текст експертизи, слухань і тільки потім проголошує проекти рішень та 
ставить питання на голосування.
31.3. Голосування здійснюється депутатами Ради відкрито та поіменно, 
особисто в залі засідань ради або у відведеному місці для голосування 
шляхом підняття руки або промови. Депутат має право на одержання лише 
одного бюлетеню для голосування.



31.4. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про 
початок голосування, ніхто не може його переривати, слово нікому не 
надається.
31.5. Після закінчення голосування, головуючий оголошує його повні 
результати і прийняте рішення.
31.6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 
його проведення, негайно проводиться повторне голосування без 
обговорення.

Стаття 32 Загальні вимоги до рішення Ради.

32.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному 
засіданні після обговорення.
32.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважається 
прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального 
складу Ради.
32.3 Пропозиції або проекти рішень, які не отримали необхідної кількості 
голосів, вважаються відхиленими, що фіксується в протоколі пленарного 
засідання Ради.
32.4. За пропозицією депутатів або за власною ініціативою, головуючий 
може поставити на голосування процедурне питання про повернення до 
повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 33. Рішення Ради з процедурних питань

33.1. Рішення Ради з процедурних питань приймається більшістю голосів 
депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні.
33.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення 
способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як 
такі в регламенті.
33.3. Процедурні питання не потребують обговорення, якщо виникає сумнів, 
чи є питання процедурним, рішення про це приймається Радою, більшістю 
голосів депутатів від загального складу Ради.

Стаття 34. Протокол сесії.

34.1. Засідання сесій Ради протоколюються, ведуться та оформлюються 
протоколом, який оформлює виконавчий комітет Ради.
34.2. У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного 
засідання Ради, зокрема:
34.2.1 .Відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради.
34.2.2. Кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні.
З4.2.3. Питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які 
винесені на голосування.
34.2.4. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради 
і виступаючих.
34.2.5. Прізвище, ім’я, по батькові депутатів, які утрималися від голосування 



з наявності конфлікту інтересів із зазначенням найменування питання 
внесеного на розгляд.
34.3. Протоколи сесії та прийняття нею рішення підписуються особисто 
головою селищної ради , а у разі його відсутності - секретарем Ради.
34.4. Протоколи Ради, протоколи поіменного голосування є відкритими та 
оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону «Про доступ до 
публічної інформації».

Стаття 35 . Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

35.1. Для прийняття рішень проводиться відкрите, поіменне голосування.

Стаття 36. Загальні положення про таємне голосування

36.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках передбачених 
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
36.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для 
таємного голосування, які виготовляє виконавчий комітет Ради за 
дорученням селищного голови.
36.3 Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку 
голосів під час таємного голосування, обирається лічильна комісія .Порядок 
обрання лічильної комісії визначений цим регламентом.
36.4. Протоколи лічильної комісії з результатами таємного голосування 
беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколами пленарного 
засідання ради.
36.5. Таємне голосування має здійснюватися депутатами особисто, без 
стороннього втручання.

Стаття 37. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування .

З7.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однакові за кольором 
та змістом.
37.2. Кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування, відповідає 
фактичній кількості депутатів ради та покладається на виконавчий комітет 
Ради .
37.3. Виготовлені бюлетені, передаються лічильній комісії до початку 
таємного голосування, одразу після її обрання.
37.4. Не дійсними вважається бюлетені, не встановленого зразка, в яких 
підтримано дві і більш кандидати на одну посаду, у яких голосуючим не 
зроблено жодної позначки, до яких додатково вписані прізвища не схожі на 
інші.
37.5. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше 
бюлетенів встановленого зразка ніж їх виданого з реєстром про одержання 
бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними, 
проводиться переголосування.



Стаття 38 . Процедура таємного голосування

38.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається 
лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна 
комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного 
голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі 
необхідні умови для додержання таємності голосування.
38.2. Бюлетені видаються біля кабін для таємного голосування згідно реєстру 
про одержання бюлетенів для таємного голосування.
38.3. Кожному депутату Ради після пред’явленим ним посвідчення та 
проставлення ним особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня, 
лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.
38.4. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування і 
здійснюється проставлянням у бюлетені позначки напроти прізвища 
кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається 
в прозору скриньку для таємного голосування.

Стаття 39 Повторне таємне голосування

39.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше 
половини, або половина, від загального складу Ради, голосування визнається 
таким, що не відбулося та призначається повторне голосування.
39.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати 
одну особу і жодний кандидат не одержить необхідної більшості голосів, 
проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали 
найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
39.3. Якщо в наслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один 
кандидат повторне голосування проводиться щодо нього .

Стаття 40 Підведення підсумків таємного голосування.

40.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюються відкрито.
40.2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до 
протоколу, який підписується всіма членами комісії. У разі незгоди будь кого 
з членів; комісії з даними протоколом, він у письмовій формі викладає окрему 
думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні 
Ради.
40.3. Про результати таємного голосування, голова лічильної комісії або 
визначений комісією доповідач, доповідає на пленарному засіданні Ради.

Глава 4 Набрання чинності рішень Ради. Внесення змін та доповнень, 
скасування рішень Ради

Стаття 41. Набрання чинності рішеннями Ради.

41.1. Рішення ради нормативно правового характеру, набирають чинності з 
дня їх офіційного опублікування.



41.2. Рішення Ради нормативно правового характеру оприлюднюються на 
веб- сайті селищної ради .

Стаття 42 Внесення змін до рішення Ради.

42.1. За мотивованим поданням голови Ради, секретаря Ради, постійних 
депутатських комісій, інших суб’єктів, що відповідно до закону України 
«Про місцеве самоврядування в України» є ініціаторами і розробниками 
проектів рішень, Рада може внести зміни та доповнення до раніше прийнятих 
рішень, що належить до її компетенції .
42.2. Рада не може вносити зміні та доповнення до своїх рішень не 
нормативного характеру, після їх виконання.
42.3. Профільна постійна депутатська комісія Ради попередньо перевіряє 
доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.
42.4 Рішення про внесення змін та доповнень набуває чинності згідно з 
пунктом 41.1.

Стаття 43 . Скасування рішень ради.

43.1. За мотивованим поданням селищного голови, секретаря Ради, 
заступників селищного голови, голів постійних комісій, інших суб’єктів, що 
відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є 
ініціаторами і розробниками проектів рішень Рада може скасувати раніше 
прийняте рішення, крім випадків, передбаченим пунктом 43.2. Регламенту.
43.2. Рада не може скасовувати своє рішення, якщо відповідно до нього 
виникли відносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та 
охоронюваних законом інтересів і суб’єкти цих правовідносин заперечують 
проти їх змін.
43.3. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність 
скасувань раніше прийнятих рішень.
43.4. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається, 
згідно з пунктами 43.1-43.3.
43.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення набуває чинності 
у порядку передбаченого пунктом 41.1.

Глава 5 Питання дисципліни та етики.

Стаття 44. Дисципліна та етика на сесіях селищної Ради

44.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі 
висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, 
використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості і 
допускати прояви не коректної поведінки. Головуючий на пленарному 
засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких 
висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право 
припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого 
- позбавити його права виступу на пленарному засіданні з обговорюваного 



питання.
У разі повторного порушення дисципліни промовець може бути позбавлений 
права виступу на поточному пленарному засіданні Ради, головуючим або за 
рішенням більшістю присутніх депутатів.
44.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або 
виступає не з тих питань з яких йому надано слово, головуючий на 
пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та 
частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова не 
включається до стенограми пленарного засідання Ради.
44.3. Під час пленарного засідання Ради, депутати не повинні заважати 
промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладанню або 
сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, тощо).
44.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідань Ради, 
головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. У разі 
грубого порушення дисципліни, або перешкоди проведення засідання, 
головуючий може оголосити перерву, або закрити засідання.
44.5. Особи, присутні за запрошенням на пленарних засіданнях Ради , 
засіданні постійних комісій чи тимчасових контрольних комісіях, робочої 
групи фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення 
до того, що відбувається і не порушувати порядок.

Розділ 3 Посадові особи та органи Ради

Глава 1 Голова Ради, секретар Ради, заступники голови Ради та 
старости.

Стаття 45. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, 
секретаря Ради, заступників селищного голови та старост.

45.1 .Повноваження селищного голови, секретаря Ради, заступників 
селищного голови та старост визначається Конституцією України. Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері публічної інформації», іншими 
законодавчими актами та цим Регламентом.
45.2 . Селищний голова, секретар Ради, заступники селищного голови та 
старости працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого 
представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою, у тому числі на громадський засадах (крім викладацької, наукової 
творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики, спорту у поза робочий час), займатися підприємницькою. 
Діяльністю, безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, 
одержувати від цього прибуток, входити самостійно через представника або 
підставних осіб до складу управління чи інших виконавчих органів 
підприємств, кредитно фінансових установ, господарських товариств, 
організацій, спілок, об’єднань, кооператив, що здійснюють підприємницьку 



діяльність.

Стаття 46. Селищний голова .

46.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної 
громади .
46.2. Селищний голова обирається населенням відповідної територіальної 
громади. На основі загального рівного, прямого виборчого права, шляхом 
таємного голосування, в порядку визначеного законом і здійснює свої 
повноваження на постійній основі .Строк повноважень селищного голови 
обраного на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України.
43.3. Селищний голова здійснює керівництво апаратом Ради та її 
виконавчого комітету.

Стаття 47. Повноваження селищного голови ради.

47.1. Селищний голова відповідно своїх повноважень:
47.1.1. Скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома 
населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради.
47.1.2. Забезпечує підготовку сесії Ради і питань, що вносяться на її розгляд, 
доведення рішень Ради до її виконавців, організує контроль за їх виконання.
47.1.3. Представляє Раді кандидатури, для обрання на посади секретаря Ради, 
заступників селищного голови, старост.
47.1.4. Вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури апарату 
управління ради витрат на його утримання.
47.1.5. Вносить в Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних 
комісій ради.
47.1.6. Координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, 
сприяє організацій виконання їх рекомендацій.
47.1.7. Організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними 
повноважень.
47.1.8. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних 
підрозділів апарату Ради.
47.1.9. Здійснює керівництво апаратом Ради.
47.1.10. Є розпорядником коштів передбачений на утримання Ради та її 
апарату управління.
47.1.11. Підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради.
47.1.12. Забезпечує роботу з розгляду звернень громадян, веде особистий 
прийом громадян. Забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, 
оприлюднює рішення Ради.
47.1.13 Представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями трудовими колективами, 
адміністрацією, установами, підприємствами і громадянами, а також у 
зовнішніх відносинах відповідно до чинного законодавства.
47.1.14. Звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, 
а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Радою термін.



47.1.15. Вирішує інші питання доручені йому Радою.
47.2. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
47.3. Селищний голова здійснює свої повноваження до припинення 
повноважень депутатів Ради відповідного скликання, вважається звільненим 
з посади з дня припинення ним повноважень або в разі звернення з 
особистою заявою, а також і інших передбаченим законом випадках.

Стаття 48 Порядок обрання секретаря Ради.

48.1. Секретар Ради обирається радою в межах строку її повноважень з 
числам депутатів Ради шляхом таємного голосування за пропозицією 
селищного голови.
48.2. Рішення про обрання секретаря ради вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувало більшість депутатів від зального складу Ради.
48.3. Секретар Ради працює в раді на постійній основі.
48.4. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою 
посадою у тому числі на громадський засадах. .
48.5. Секретар Ради :
48.5.1. У випадках передбаченого ч.І,статті 42 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» здійснює повноваження селищного голови, 
скликає сесії Ради ,повідомляє депутатів, повідомляє до відома населення 
про час і місце проведення сесії Ради, питання які передбачаються внести на 
розгляд Ради ,веде засідання Ради та підписує рішення Ради , забезпечує 
оприлюднює проекти рішення відповідно до законів України «Про доступ до 
публічної інформації» та інших законів України ,також забезпечує 
своєчасність до виконавців та населення.
48.5.2 За дорученням селищної голови координує діяльності постійних 
комісій та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації 
виконання та рекомендації.
48.5.3. Сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень.
48.5.4. Забезпечує зберігання офіційних документів доступ до них ,осіб яким 
це право надано в установленому порядку .
48.5.5. Вирішує за дорученням селищного голови інші питання пов’язані з 
діяльністю Ради та її органів.
48.5.6. Повноваження секретаря можу бути припинені за рішенням Ради

Стаття 49 . Порядок обрання заступників селищного голови та старост.

49.1. Заступники селищного голови та старости обираються Радою в межах 
строку її повноважень за подання голови ради, шляхом відкритого 
поіменного голосування.
49.2. Рішення про обрання заступників селищного голови та старост 
вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало більшість депутатів 
від загального складу Ради. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості 
голосів, можуть представлені на розгляд не більше двох раз .



Стаття. 50 Повноваження заступників селищного головита старост.

50.1. Заступник селищного голови та старости здійснюють свої 
повнрваження до припинення ним повноважень депутата ради .
50.2. Заступники селищного голови та старости, ведуть організаційну роботу, 
з питань взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
з питань виконання спільних програм та договорів, організовують виконання 
галузевих програм на території ради , готують проект, пропозиції до проекту 
кошторису витрат ради та матеріали до звіту його виконання . Виконують 
повноваження ради у сфері соціально економічного, житлово-комунального 
господарства, побутового ,торгівельного обслуговування 
населення,громадського харчування ,транспорту і зв’язку управління 
комунальної власності ,охорони навколишнього природного середовища, 
регулювання земельних відносин, соціального захисту населення. За 
доручення голови ради виконують і інші обов’язки.
50.3. Повноваження заступників селищного голови можуть бути припинені з 
рішення ради.
50.4. Староста :
50.4.1. Староста представляє інтереси мешканців відповідного села ,селища в 
селищній раді.
50.4.2. Бере участь у пленарних засідання Ради та засіданні постійних комісій 
має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Ради її постійних 
комісій виконавчому комітеті питань ,що стосуються інтересів жителів.
50.4.3. Сприяє жителям відповідного села у підготовці документів,що 
подаються до органів місцевого самоврядування.
50.4.4. Бере участь у організацій виконання рішенні ради її виконавчого 
комітету розпоряджень селищного голови та території її відповідного 
старостинського округу та у здійснені контролю за їх виконанню.
50.4.5 Бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, частині 
фінансування програм ,що реалізуються на території відповідного 
старостівського округу .
50.4.6. Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради , що 
стосуються майна територіальної громади розташованого на території 
відповідного старостинського округа.
50.4.7. Бере участь у контролю об’єктів комунальної власності ,у здійсненні 
контролю за станом благоустрою , та інформує селищного голову, 
виконавчий комітет про його результати.
50.4.8. Сприяє утворенню та діяльності самоорганізації населення, 
організацію загальних зборів ,громадський слухань та інших форм бере 
безпосередню участь громадян у вирішенні питань місцевого значення у 
відповідному старостинському окрузі.
50.4.9. Здійснює інші повноваження визначеними Радою та чинним 
законодавством.
50.4.10. Староста є підзвітними контрольним і відповідальним перед 
жителями відповідного села, селища та селищною радою. Звітує про свою 
роботу перед жителями на відкритій зустрічі перед громадянами не рідше



одного разу на рік, на вимогу, не менше половини депутатів Ради ,староста 
інформує раду про свою роботу.
50.4.11. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих Рад , 
передбаченим законом України « Про статус депутатів місцевих рад», якщо 
інші не встановленого законом.

Глава 2 Постійні комісії Ради

Стаття 51 Загальні умови створення постійних комісії Ради.

51.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не 
пізніше ніж на 2-й сесії ради нового скликання на строк її повноважень 
згідно з рішенням ради про утворення комісії.
51.2. До складу комісії не можуть бути обрані голова Ради та секретар Ради.
51.3. Питання утворення обрання ліквідації постійних комісії ,зміни їх складу 
комісій вирішуються на пленарних засідання Ради. Засідання постійних 
комісій Ради протоколюються.
51.4. Висновки рекомендації та протоколи постійних комісії Ради 
зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а потім 
передаються до архіву. Діловодство постійних комісій забезпечують їх 
голови та секретарі.
51.5 Інші питання пов’язаних з порядком створення повноваженням та 
діяльності постійних комісій визначається положенням про постійні комісії 
Ради, рішеннями Ради.

Стаття 52 . Склад постійних комісій Ради.

52.1. Постійні комісії обираються Радою у складі, голови та членів комісії на 
пленарному засіданні ,відкритим голосуванням більшістю депутатів від 
загального складу Ради за пропозицією голови Ради з урахування 
представництва фракцій та груп. Всі інші питання структури комісії 
вирішуються структурою комісії.
52.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії не 
враховуючи членства у лічильної комісії та інших тимчасових комісіях.
52.3. Всі члени постійної комісій мають рівні права .
52.4. У випадках визначених Регламентом в персональному складі постійних 
комісій вважається такою комісією, що відбулася після прийняття Радою 
відповідного рішення .

Стаття 53. Порядок обрання складу постійних комісій Ради.

53.1. За пропозицією селищного голови, склад постійної комісій Ради 
обирається за списком .
53.2. За результатами відкритого голосування оформляється відповідне 
рішення Ради.
53.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити назву всіх 
постійних комісій , прізвище ,ім’я по батькові відповідних депутатів Ради



назву політичної партії від якого обрано депутата.

Глава 3 Тимчасові контрольні комісії Ради

Стаття 54. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради.

54.1. Тимчасові контрольні комісій Ради обирається з числа депутатів для 
здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах 
повноважень місцевого самоврядування.
54.2. У складі тимчасових контрольної комісії Ради може бути представлено 
не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
54.3 . Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення 
її назву та завдання ,персональний склад та її голову, більшістю від 
загального складу Ради.
54.4. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар не 
можуть бути членом ніж однією депутатської фракції.
54.5. Тимчасова контрольна комісія працює в режимі засідань, як правило 
,закритому режимі.
54.6. Депутати Ради, які входять до складу контрольної комісії та залучені 
комісією для участі у її комісії, експерти не повинні розголошувати 
інформацію, яка стала їй відомою у зв’язку з її роботою.
54.7. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у 
відповідним комісіям та на пленарному засідання Ради ,Рада приймає 
рішення ,щодо затвердження роботи такої комісії або доручає її продовжити 
роботу і визначає термін її діяльності.
54.8. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненим 
у разі остаточного рішення .

РОЗДІЛ 4. Депутати Ради. Форми реалізації повноважень 
депутатів

Глава 1. Депутати Ради

Стаття 55. Правові засади діяльності депутатів Ради

55.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки ' та 
повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання 
корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України 
та цим Регламентом.
55.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до 
Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 
голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій 
(виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого 
збігаються з межами району.
55.3. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту 



офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальньїй 
виборчий комісії в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються 
в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених 
законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної 
Ради.
55..4 . Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як 
представницького органу місцевого самоврядування.
55.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну 
участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед 
виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.
55.6. Депутат Ради зобов'язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього 
чинним законодавством та наявним Регламентом.

Стаття 56. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

56.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:
56.2. Тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане селишною 
виборчою комісією;
56.3. Посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;
56.4. Видається також нагрудний знак «Депутат селищної ради».

Стаття 57. Форми роботи депутата Ради

57.1. Діяльність депутата в Раді включає:
57.2. Участь у пленарних засіданнях Ради;
57.3. Участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій 
Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний з правом 
вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій з правом 
дорадчого голосу;
57.4. Виконання доручень Ради та її органів;
57.5. Роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших 
депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи 
індивідуально;
57.6. Роботу з населенням ради та відповідного виборчого округу.
57.7. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на 
пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. .
57.8. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради шляхом 
розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з 
депутатом, відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових 
комісій, результати персонального' голосування тощо. Такі відомості повинні 
розміщатись зусиллями апарату управління Ради.
57.9. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний 
звітувати про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів 
здійснюється не пізніше ніж у лютому місяці наступного за звітним роком. 
Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення 
на офіційному веб-сайті Ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в 
строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата 



визначаються законодавством або окремим рішенням Ради.
57.10 На початку кожного календарного року на пленарному засіданні сесії 
Ради оголошується інформація про участь депутатів в роботі сесій Ради. 
Зазначена інформація також підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті 
Ради та не може бути видалена до кінця скликання Ради.
57.12. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних 
засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції 
про відкликання депутата.

Стаття 58. Депутатські фракції та групи

58.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.
58.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, 
які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів 
увійшли до складу Ради.
58.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою 
відповідної партії.
58.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
58.5. Депутатські групи формуються не менше, як 3 депутатами Ради для 
спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих 
округах на основі їх взаємної згоди.
58.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та 
депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва 
таких депутатських груп визначається ними самостійно.
58.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх 
виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують. -
58.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту 
приватних або комерційних інтересів.
58.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата 
Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї 
визначаються цим Регламентом.

Стаття 59. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

59.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час 
протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними 
період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
59.2, Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про 
бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає 
відповідне рішення.
59.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте 
рішення.
59.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради 
про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети 
чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи 
групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені, представляти 
фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради 
доводиться до відома депутатів Ради.



59.5 .Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу 
поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж 
порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 60. Права депутатських фракцій та груп

60.1 .Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури 
посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна Рада.
60.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ 
свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
60.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими 
фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
60.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені 
територіальної громади та Ради.

Стаття 61. Реорганізація, зміни і припинення діяльності 
д є п у та г с ь к ч х ф р а к ц і й. гру п.

61.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп 
можуть проводитися протягом повноважень Ради зі збереженням їх 
пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради чи 
з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого 
представництва.
61.2. Про зміни в складі депутатської фракції, та групи її уповноважений 
представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і. 
депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений 
представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 62. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та групп

62.1. 3а зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи 
групи виконавчий комітет Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені 
нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 2. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 63. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання 
та депутатського звернення

63.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів 
місцевих І ад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та 
депутатське звернення.
63.2. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата Ради до 
посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до 
голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників 
відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які 
розташовані або зареєстровані на території району.
63.3. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації 



порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії 
Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.
63.4. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога 
депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до 
місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих 
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття 
заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх 
компетенції.

Стаття 64. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

64.1 .Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою 
депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у 
письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.
64.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради 
головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та 
прізвища депутатів, які його підписали.
64.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає 
обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради 
після попереднього розгляду профільною постійною комісією.
64.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та 
посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва 
запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва 
депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту 
долучається до протоколу сесії.
64.4. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає 
слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого 
запиту.
64.5. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий 
апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється 
головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.
64.6. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.
64.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному 
засіданні Ради.
64.8. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею 
строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

Стаття 65. Відповідь на депутатський запит

65.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 
зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь 
на нього Раді і депутату Ради.
65.2.Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути 
розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа 
зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і 
запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з 



розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа 
зобов язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і 
запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з 
дня одержання депутатського запиту.
65.3.Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на 
пленарному засіданні Рад. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на 
свій депутатський запит.
65.4.3а результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено 
обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від 
зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.
65.5. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно 
інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський 
запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на 
цьому пленарному засіданні Ради.

РОЗДІЛ 5. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ РАДИ

Стаття 66. Статус та порядок утворення апарату управління Ради

66.1. Апарат управління утворюється Радою. Його структура і чисельність, 
витрати на утримання встановлюються Радою за поданням селищного 
голови.
66.2. Апарат управління Ради за посадою очолює селищний голова.

Стаття 67. Повноваження апарату управління Ради

67.1 Апарат управління Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, 
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, 
депутатів ради, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв’язків з 
територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також 
асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Секретар Безлюдівської селищної Ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Положення про 
постійні комісії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 43, ч. 15 ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Харківської районної 
ради VII скликання (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань , депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності 
та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

М.КУЗЬМІНОВБЕЗЛЮДІВСЬКИИ СЕЛИЩНИМ ГО.



Додаток
до рішення II сесії Безлюдівської селищної 
ради VII1 скликання від 22 грудня 2020 року 
«Про затвердження Положення про постійні 
комісії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання»

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Безлюдівської селищної ради

VIII скликання

1. Постійні комісії Безлюдівської селищної ради (далі- Рада) у своїй 
роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», іншими законами, Регламентом 
Ради та цим Положенням.

2. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її 
депутатів, для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її 
виконавчого апарату. Головуючий повинен вживати заходів щодо 
інформування та залучення до участі в засіданні комісії якомога більшої 
кількості осіб, що мають зацікавленість у предметі розгляду. Члени постійної 
комісії мають прагнути збільшення ефективності схвалюваних рішень та 
досягнення консенсусів.

3. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не 
може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих 
засідань заборонено. Право громадянина України бути присутніми на засіданні 
може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме 
ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків в нетверезому стані, тощо.

4. Усі стадії роботи комісії (початок, обговорення, голосування, 
завершення тощо) є відкритими. Забороняється видалення присутніх з 
приміщення (або відокремлення комісії в інше приміщення) для обговорення 
чи проведення голосування. Члени комісії та працівники виконавчого апарату 
Ради, які мають інформацію про можливу присутність на засіданні комісії 
великої кількості людей, зобов’язані повідомити про це голові комісії (особам, 
які його замінюють). Голова комісії повинен вирішити перед початком 
засідання комісії питання про проведення засідання в приміщенні, яке 
дозволятиме забезпечити присутністю усіх бажаючих. Такими приміщеннями 
можуть бути зали пленарних засідань, актові зали адміністративних будівель, 
концертні і виставкові зали тощо. У випадку, якщо велика кількість присутніх 
зібралась несподівано (випадково, стихійно), то головуючий повинен 
оголосити перерву засідання та вирішити питання про організацію його в 
такий спосіб, щоб забезпечити можливість участі громадян у засіданні
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(обрання більшого приміщення, проведення виїзного засідання, відкриття 
дверей та розміщення в коридорі, транслювання засідання в суміжні 
приміщення тощо).

5. Діяльність комісії висвітлюється на сайті Ради та у ЗМІ. При 
функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

• розміщення діючої редакції Положення про постійні комісії, склад 
членів постійної комісії;

• плану роботи Ради з зазначенням точних дат проведення чергових 
засідань, адреса приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань 
комісій;

• розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних 
комісій;

• завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок 
денний засідання постійної комісії;

• розміщення звітів постійних комісій;
• створення та постійне функціонування електронної розсипки на 

електронну пошту зареєстрованих користувачів, зміна (розміщення інформації, 
корегування, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо) сайту.

6. Постійні комісії обираються Радою у складі голови і членів комісії. Всі 
інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Голова 
постійної комісії обирається Радою на її пленарному засіданні відкритим 
голосуванням більшістю депутатів від загального складу Ради за пропозицією 
голови Ради.

7. У складі Ради функціонують наступні постійні комісії:
7.1. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, 

депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з громадськими 
організаціями;

7.2. Постійна комісія з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності;

7.3. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, спорту та культури;

7.4. Постійна комісія з питань спільної власності територіальних 
громад, житлово-комунального господарства;

7.5. Постійна комісія з питань земельних відносин та екології.
Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У 

випадку, якщо питання належить до компетенції кількох комісій, а також у 
випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій, 
чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій. 
Також будь-яке питання сесії, звернення громадян, вивчення діяльності 
підприємств, установ, закладів, організацій, органів влади, контролю за 
виконанням рішення Ради та її виконавчого апарату може вноситись за заявою 
членів постійної комісії на розгляд будь-якої з постійних комісій, незалежно 
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від функціональної спрямованості.

8. Комісії діють за дорученням Ради або з власної ініціативи. На своїх 
засіданнях комісії готують та вивчають проекти рішень, проекти програм, 
бюджету, звітів, вивчають і готують питання місцевого значення, які вносяться 
на розгляд Ради, готують висновки та рекомендації, виступають на сесіях Ради 
з доповідями і співдоповідями за підсумками вивченого та з’ясованого. 
Компетенції, повноваження та предмет діяльності постійних депутатських 
комісій, окрім законодавства, Регламенту та рішень Ради, також визначається 
відповідно до Додатку 1 до даного положення.

9. Постійні комісії в обов’язковому порядку попередньо розглядають 
кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення 
або погодження відповідною Радою, готують висновки з цих питань. Для 
забезпечення такої діяльності комісій особа, яка висуває кандидата для 
обрання, затвердження або погодження Радою, зобов’язана передати проект 
відповідного рішення та інформацію, що характеризують претендента на 
обговорення та розгляд комісії не пізніше 10 днів до пленарного засідання 
сесії. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для 
обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною Радою, 
комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в 
такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.

10. У випадку, якщо станом на час розгляду проекту рішення на 
пленарному засіданні Ради відомо, що даний проект рішення не був 
розглянутий хоча би однією з постійних комісій Ради, головуючий 
зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність 
кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект 
рішення або ж оголосити інші причини, відсутності попереднього розгляду 
проекту рішення комісією Ради.

11. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою 
вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та апарату управління 
підприємств, установ, закладів та організацій, їх філіалів і відділень незалежно 
від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки 
рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд 
Ради або апарату управління Ради; здійснюють контроль за виконанням 
рішень Ради та апарату управління Ради.

12. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, 
визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, 
підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали 
і документи.

13. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники 
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підприємств, установ та організацій, відділів та управлінь виконавчого апарату 
Ради, заступники селищного голови при розгляді питань, які стосуються сфер 
їх діяльності.

14. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову 
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам 
комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 
громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, 
організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі 
відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої 
повноваження з інших причин (в т.ч. відмови від скликання і проведення 
комісії) його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. 
Порядок денний засідання комісії формує секретар комісії. Питання до порядку 
денного включаються за пропозицією голови комісії, а також за поданою не 
пізніше як за 3 дні до проведення засідання комісії письмовою вимогою 
заступника голови, секретаря або членів комісії.

15. Інформація про час, місце проведення засідання та питання, що 
вносяться на обговорення, повинна бути розміщена на веб-сайті Ради, 
направлена електронною поштою на адреси депутатів Ради, а також 
персонально телефоном повідомлено членів комісії та запрошених на засідання 
осіб не пізніше ніж за добу до її початку.

16. Про засідання постійної комісії повинні бути особисто повідомлені 
усі члени комісії шляхом надсилання працівниками апарату управління Ради, 
за вказівкою голови постійної комісії, повідомлення членам комісії на їх 
електронні пошту та смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені 
про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках - не менш 
як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що 
надсилається на електронну пошту повинен бути зазначений час і місце 
проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань 
матеріали (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про 
скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

17. Порядок денний формується головою комісії за власною ініціативою 
та поданням членів комісії, апарату управління Ради, селищного голови. До 
порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на 
чергову сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до 
компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії 
забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом 
позачергового засідання. У випадку порушення порядку скликання засідання 
постійної комісії (строку та форми повідомлення), засідання може бути 
проведене лише за умови участі в засіданні усіх членів комісії та відсутності в 
будь-якого члена заперечень щодо проведення засідання. В усіх інших 
випадках проведення засідання, що скликано з порушенням процедури 
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заборонено, а ухвалені рішення про висновки та рекомендації комісії є 
недійсними. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання 
процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації 
цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеній процедурі) є 
перешкоджанням в реалізації повноважень депутата Ради, що тягне 
відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

18. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних 
документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники структурних 
підрозділів апарату управління Ради та автори проектів рішень.

19. При проведенні засідання комісії ведеться протокол. Протокол 
засідання комісії повинен бути виготовлений на протязі двох робочих днів від 
дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в 
протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст 
свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, 
мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні 
комісії.

20. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які 
скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз на місяць і є 
правомочними, якщо в них бере участь більше половини її членів від 
загального складу комісії. Для вирішення актуальних та термінових задач, а 
також за наполяганням будь-якого члена комісії, постійна комісія має право 
проводити виїзне засідання.

21. Член комісії не може бути позбавлений права присутності на 
засіданні постійної комісії. Усі рішення чи дії комісії, головуючого чи інших 
осіб, спрямовані на позбавлення присутності члена комісії тягнуть за собою 
відповідальність за перешкоджання у виконанні повноважень депутата 
селищної Ради. У випадку вчинення депутатом протиправних чи аморальних 
дій засідання комісії може бути закрито за одноголосним рішенням усіх 
присутніх членів комісії (при цьому голос порушника не враховується). Про 
ухвалення такого рішення усі члени комісії, які проголосували за нього, 
повинні поставити особистий підпис в протоколі засідання.

22. На засіданні постійної комісії член комісії має беззаперечне та 
безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. Слово для 
виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості їх вимог. У 
випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може 
бути поставлено на голосування. З метою забезпечення належної уваги щодо 
думок депутатів, членів комісії, вони зобов’язуються у власних виступах 
привертати особливу увагу на ті частини промови, у яких висловлюються 
пропозиції та зауваження депутата. Таке відокремлення у виступі може 
полягати у проголошенні членом комісії формулювання: «звертаю увагу 
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присутніх, що мною висловлюються наступні пропозиції (зауваження)» чи 
будь-яким іншим формулюванням, що надає можливість сконцентрувати увагу 
присутніх на суті пропозицій (зауважень).

23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні 
постійної комісії, або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються 
Радою чи за її дорученням постійними комісіями Ради або надсилаються на 
розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які 
зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, 
і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. Член постійної комісії може 
висловити окрему думку, шляхом повідомлення про неї до проведення 
голосування за певне питання порядку денного, про що робиться відмітка в 
протоколі засідання комісії. Окрема думка повинна бути подана письмово 
протягом одного дня з моменту завершення засідання постійної комісії. Окремі 
думки є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії та підлягають 
оприлюдненню разом із протоколом

24. Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу постійної 
комісії. Процедурні рішення приймаються, як правило, більшістю від 
присутніх членів комісії.

25. Депутат селищної ради, який не є членом постійної комісії, а також 
голова ради, його заступники, керівники структурних підрозділів апарату 
управління ради, керівники підприємств, установ, закладів та організацій, 
народні депутати України та їх помічники, помічники-консультанти депутатів 
місцевих рад мають право дорадчого голосу на засіданні комісії. У випадку 
прибуття на засідання комісії особи, яка наділена правом дорадчого голосу, 
головуючий на засіданні зобов’язаний роз’яснити особі її права та порядок 
його використання. Право дорадчого голосу передбачає, окрім участі в 
голосуванні, беззаперечне і безумовне право певної особи на виступ 
тривалістю до 3 хвилин на засіданні перед голосуванням з окремого питання 
порядку денного. За рішенням комісії тривалість виступу особи може бути 
збільшена або надано додатковий час. Дана особа має право також 
проголосувати разом із членами комісії, однак її голос не враховується при 
встановленні результатів (дорадчий голос), але позиція особи під час 
голосування заноситься до протоколу засідання постійної комісії. На вимогу 
особи, яка використала своє право дорадчого голосу, видається засвідчений 
головою комісії витяг з протоколу в частині обговореного питання, з 
відображенням виступів усіх присутніх та результатів голосування, в т.ч. 
дорадчих голосів.

26. Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні 
постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається 
членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним 
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рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні 
комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та 
громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, 
закладів, організацій, заявникам, тощо) за їх проханням в черговості 
надходження прохань про виступ. Депутати ради мають право на висловлення 
репліки у випадку згадування імені чи прізвища депутата.

27. Головуючому заборонено ставити на голосування питання, у випадку 
якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному 
вище. Перешкоджання у реалізації описаних прав (зокрема, ненадання слова, 
позбавлення слова, голосування до завершення виступів, тощо) є 
перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне 
відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства

Тривалість виступів:
- для доповіді - 5 хв.
- ДЛЯ СПІВДОПОВІДІ - З хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.
- заключне слово доповідача - 3 хв.
- для репліки - 1 хв.
Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило, виступають один раз 

з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також 
більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення 
комісії.

28. За вимогою члена комісії розглядуване питання повинне бути 
винесене на виїзне засідання, яке проводиться за місцем проживанням 
заявників, учасників суспільних відносин, зацікавлених у рішенні осіб. У 
випадку надходження вимоги члена комісії про проведення виїзного засідання 
обговорення цього питання припиняється, а головуючий ставить на 
обговорення дату, час, місце виїзного засідання та організаційні питання 
(участь працівників секретаріату, протоколювання засідання, інформування 
учасників, запрошення мешканців, ЗМІ, тощо). Виїзне засідання повинно бути 
проведене постійною комісією не раніше 1 дня і не пізніше 7 днів від дня 
проведення засідання комісії, на якому членом комісії заявлено про 
ініціювання виїзного засідання. Ініціювання виїзного засідання є правом члена 
комісії та не потребує рішення постійної комісії (окрім організаційних питань) 
і не може бути заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії ухвалені 
всупереч ініціюванню виїзного засідання є недійсними. Головуючий на 
засіданні комісії несе персональну відповідальність за дотримання прав члена 
комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення 
всупереч вимозі члена комісії) є перешкоджанням в реалізації повноважень 
депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного 
законодавства.

29. У випадку з’ясування на засіданні комісії під час обговорення 
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питання нових обставин (які не повідомлялись при скликанні засідання 
комісії), що позбавляють члена комісії можливості прийняти зважене і 
відповідальне рішення (необхідність вивчення великого обсягу інформації, 
необхідність перевірки повідомлених доповідачем чи іншими промовцями 
обставин та фактів, тощо) за вимогою члена комісії прийняття рішення з такого 
питання повинно бути відкладене на 1 день. Відкладення розгляду є правом 
члена комісії та не потребує рішення постійної комісії і не може бути 
заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії ухвалені із порушенням 
права на відкладення розгляду є недійсними. Головуючий на засіданні комісії 
несе персональну відповідальність за дотримання прав члена комісії. 
Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення всупереч 
вимозі члена комісії на відкладення розгляду питання) є перешкоджанням в 
реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність 
згідно із вимогами чинного законодавства.

ЗО. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують 
висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень Ради. Висновки, 
рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю 
голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі 
його відсутності заступником або секретарем.

31. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, закладами, організаціями, посадовими 
особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи 
повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо 
комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що 
тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій 
відповідним адресатом.

32. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради 
може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників 
громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох 
постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням адРи, 
її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки, рекомендації, 
прийняті у їх правомочному складі на їх спільних засіданнях, підписуються 
головами постійних комісій;

33. Комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею. Депутати 
працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Комісія вправі 
заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму 
зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль або більше 4 разів 
протягом року така постійна комісія підлягає ліквідації, а члени комісії 
обираються до складу інших комісій (існуючих чи новоутвореної). Така ж 
санкція застосовується до постійних комісій, щодо яких буде встановлено у 
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судовому порядку порушення принципів відкритості, прозорості та 
підзвітності, що визначені Регламентом Ради та цим положенням. Ліквідація 
постійної комісії здійснюється на найближчому пленарному засіданні Ради, яке 
йде наступним після виявлення обставин (або після набрання судовим рішення 
законної сили), що є причинами її ліквідації або під час заслуховування звіту 
постійної комісії. Поряд із цим,, порушення депутатом правил депутатської 
етики, вимог Регламенту Ради або положення про постійні комісії в ході 
роботи в комісії, що встановлено судовим рішенням тягне за собою накладення 
відповідальності на такого депутата у вигляді оголошення йому догани. Догана 
повинна бути оголошена на найближчому, після набрання судовим рішенням 
законної сили, пленарному засіданні Ради.

34. Участь депутатів, членів комісії в роботі постійної комісії 
обов'язкова. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі 
відповідної комісії.

Постійні комісії щорічно звітуються перед Радою про свою діяльність. 
Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 
лютого року наступного за звітним. До звіту повинна бути включена 
статистична інформація:

- кількість засідань постійної комісії;
- кількість розглянутих комісією питань;
- кількість комісією внесених проектів рішень;
- кількість рішень ради, що перебували на контролі комісії;
- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;
- відвідування засідань комісії її членами.
Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію 

про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту 
комісії. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні Ради з доповіддю 
представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до уваги звіту 
постійної комісії, Рада вирішує питання про ефективність роботи комісії та 
необхідність її подальшого існування. Рада також обговорює ефективність 
діяльності голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту Ради та 
Положення про постійні комісії; також обговорюється питання про виконання 
своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

Серед іншого під час звітування Радою обговорюється питання про 
перешкоди в діяльності Ради та заходи до їх усунення. Результати обговорення 
усіх цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення Ради про 
прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення Ради про його врахування 
повинні бути опубліковані на сайті Ради. Розміщення звіту постійної комісії на 
сайті Ради повинно передбачати можливість будь-якого користувача 
(незалежно від його авторизації) додавати коментарі, скарги та пропозиції.

35. Члени комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності 
громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних 
ризиків. Запобігання корупції також здійснюється з’ясуванням конфлікту 
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інтересів депутата Ради, інших представників місцевого самоврядування, під 
час вивчення всіх питань в комісії. Депутати Ради зобов’язані інформувати 
комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким 
чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того, чи іншого 
депутата Ради. У випадку порушення законодавства, Регламенту, рішень Ради 
та цього положення, депутати несуть відповідальність.

36. Голова постійної комісії здійснює планування роботи постійної 
комісії на півріччя. План роботи комісії затверджується на засіданні постійної 
комісії, доводиться до відома голови Ради, всіх голів постійних комісій, 
виконавчого апарату Ради.

37. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій 
покладається на апарат управління Ради та голову комісії.

38. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування 
постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється 
апаратом управління Ради. Для роботи постійної комісії виділяється 
приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

Я.Ю.СтасєваСекретар Безлюдівської селищної ради
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Додаток 1
до Положення про постійні комісії 
Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ РАДИ

Постійна комісія з питань депутатської діяльності депутатської етики 
правопорядку законності та зв’язків з громадськими організаціями

• готує висновки та рекомендації з питань дотримання Регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з 
корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав людини, 
етики;

• контролює виконання програми та рішень Ради, а також заходів 
передбачених іншими програмами та рішеннями Ради, з питань дотримання 
регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 
боротьби з корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав 
людини, етики;

• з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не 
рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає 
висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 
підконтрольних раді органів, підприємств, установ, закладів та організацій з 
питань дотримання Регламенту, депутатської діяльності, місцевого 
самоврядування, законності, боротьби з корупцією та злочинністю, зв’язків з 
об’єднаннями громадян, прав людини, етики;

• розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та 
звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст району, що перебувають у віданні Ради з питань дотримання 
Регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 
боротьби з корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав 
людини, етики;

• погоджує кошториси підпорядкованих Раді підприємств, установ, 
закладів та організацій з питань дотримання регламенту, депутатської 
діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з корупцією та 
злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав людини, етики;

• з питань дотримання Регламенту, депутатської діяльності, місцевого 
самоврядування, законності, боротьби з корупцією та злочинністю, зв’язків з 
об’єднаннями громадян, прав людини, етики перевіряє роботу підприємств, 
установ, закладів та організацій розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району, подає за результатами перевірки 
пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ, закладів і організацій, а 
в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд Ради;

• погоджує проекти рішень Ради перед винесенням їх на розгляд Ради, 
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які готуються апаратом управління Ради з питань дотримання Регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з 
корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав людини, 
етики;

• систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд 
Ради довідкові та інші матеріали, про роботу депутатів в Раді та її органах, а 
також про виконання ними рішень, доручень Ради;

• координує роботу з створення органів самоорганізації населення;
• здійснює моніторинг дотримання Регламенту, положень та інших 

регламентних документів Ради та готує відповідні проекти рішень Ради, з 
метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;

• залучає представників правоохоронних органів до спільних 
напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;

• ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог 
законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях 
всіх форм власності;

• вивчає діяльність правоохоронних органів на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить 
пропозиції на розгляд ради щодо їх діяльності.

Постійна комісія з питань бюджету,економіки , фінансів та комунальної 
власності

• готує висновки та рекомендації з питань бюджету та комунальної 
власності;

• контролює виконання програми та рішень Ради, а також заходів 
передбачених іншими програмами та рішеннями Ради, з питань бюджету та 
комунальної власності;

• з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не 
рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає 
висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 
підконтрольних раді підприємств, установ, закладів та організацій з питань 
бюджету;

• розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та 
звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст району, що перебувають у віданні Ради з питань бюджету;

• погоджує кошториси підпорядкованих Раді підприємств, установ, 
закладів та організацій з питань бюджету;

• з питань бюджету перевіряє роботу підприємств, установ, закладів та 
організацій розташованих на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд 
керівників підприємств, установ, закладів і організацій, а в необхідних 
випадках вносить свої пропозиції на розгляд Ради;

• погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які 

13



готуються виконавчим апаратом ради з питань бюджету;
• бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його 

представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень , 
затвердження;

• готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до 
бюджету;

• попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, 
резервних і валютних фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів 
про їх використання;

• контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь ради;
• розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об'єктів 

власності територіальної громади сіл, селищ території ради;
• один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ, 

закладів і організацій , в яких рада є засновником або учасником, на підставі 
звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх 
діяльності;

• бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних 
надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

• • розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати 
місцевого бюджету.

Постійна комісія з питань земельних відносин та екології

• готує висновки та рекомендації з питань аграрної політики, земельних 
відносин, екології та природних ресурсів;

• контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів 
передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань аграрної 
політики, земельних відносин, екології та природних ресурсів;

• з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не 
рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає 
висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 
підконтрольних раді органів, підприємств, установ, закладів та організацій з 
питань аграрної політики, земельних відносин, екології та природних ресурсів;

• розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та 
звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст району, що перебувають у віданні ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин, екології та природних ресурсів;

• погоджує кошториси підпорядкованих раді підприємств, установ, 
закладів та організацій з питань аграрної політики, земельних відносин, екології 
та природних ресурсів;

• погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які 
готуються виконавчим апаратом ради з питань аграрної політики, земельних 
відносин, екології та природних ресурсів;

• з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та 
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природних ресурсів перевіряє роботу підприємств, установ, закладів та 
організацій розташованих на території Харківського району, подає за 
результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ, 
закладів і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на 
розгляд Ради;

• попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів 
соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить 
по них зауваження і пропозиції;

• попередньо розглядає технічну документацію з нормативної грошової 
оцінки земель;

• попередньо розглядає питання організації землеустрою, питання 
розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних 
громад;

• попередньо розглядає регіональні програми використання земель, 
підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;

• попередньо розглядає питання ефективного використання земель 
несільськогосподарського призначення;

• попередньо розглядає питання про організацію територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що 
підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних 
органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну 
цінність;

• попередньо розглядає природоохоронні та екологічні програми, 
попередньо розглядає і готує висновки та проекти рішень районної Ради із 
зазначених питань;

• попередньо розглядає питання, пов’язані зі станом екології та 
безпекою життєдіяльності людини;

• попередньо розглядає проекти рішень Ради з питань скасування 
попередніх рішень Ради з питань аграрної політики, земельних відносин, 
екології та природних ресурсів;

• забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, 
оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати 
рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції 
діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням 
природного середовища;

• інші питання в межах компетенції Ради.

Постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад, та 
житлово-комунального господарства

• готує висновки та рекомендації з питань спільної власності 
територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу;
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• контролює виконання програми та рішень Ради, а також заходів 
передбачених іншими програмами та рішеннями Ради, з питань спільної 
власності територіальних громад, містобудування, житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу;

• з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не 
рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає 
висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 
підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, закладів та організацій з 
питань спільної власності територіальних громад, містобудування, житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

• розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та 
звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст району, що перебувають у віданні ради з питань спільної власності 
територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу;

• погоджує кошториси підпорядкованих раді підприємств, установ, 
закладів та організацій з питань спільної власності територіальних громад, 
містобудування, житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу;

• погоджує проекти рішень Ради перед винесенням їх розгляд Ради, які 
готуються виконавчим апаратом Ради з питань спільної власності 
територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу;

• з питань спільної власності територіальних громад, містобудування, 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
перевіряє роботу підприємств, установ, закладів та організацій розташованих 
на території Харківського району, подає за результатами перевірки пропозиції 
на розгляд керівників підприємств, установ, закладів і організацій, а в 
необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд Ради;

• попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники 
проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх 
виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

• не рідше одного разу на квартал заслуховує звіт керівників 
підпорядкованих Ради комунальних підприємств, установ, закладів та 
організацій, на підставі звітів готує раді рекомендації і пропозиції;

• контролює стан експлуатації та утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст району;

• попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

• інші питання в межах компетенції Ради.
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Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури

• готує висновки та рекомендації з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

• контролює виконання програми та рішень Ради, а також заходів 
передбачених іншими програмами та рішеннями Ради, з питань освіти, охорони 
здоров'я, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

• з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не 
рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає 
висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 
підконтрольних Раді підприємств, установ, закладів та організацій з питань 
освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

• розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та 
звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст району, що перебувають у віданні Ради з питань освіти, культури, 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

• погоджує кошториси підпорядкованих Раді підприємств, установ, 
закладів та організацій з питань освіти, культури, молодіжної політики, 
фізичної культури та спорту;

• з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та 
спорту перевіряє роботу підприємств, установ, закладів та організацій 
розташованих на території Харківського району, подає за результатами 
перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ, закладів і 
організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд Ради;

• погоджує проекти рішень Ради перед винесенням їх розгляд Ради, які 
готуються виконавчим апаратом Ради з питань освіти, культури, молодіжної 
політики, фізичної культури та спорту;

• попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів 
соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить 
по них зауваження і пропозиції;

• погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами 
освіти, культури, туризму та здійснює контроль за їх використання;

• заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти, заступників голови з 
гуманітарних питань, начальників управлінь культури, молоді і спорту, відділів 
та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про їх 
роботу, виконання рішень Ради;

• бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, 
національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських 
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неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури, молоді і 
спорту;

• здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та 
культури, збереженням та використанням культурного надбання.

Секретар Безлюдівської селищної ради Я.Ю. Стасєва
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Плану роботи 
Безлюдівської селищної ради на 2021 
рік.

У відповідності ст. 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст.4 регламенту селищної ради VIII скликання

Селищна рала ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План роботи селищної ради на 2021 рік (додасться).

2. Постійним комісіям селищної ради здійснювати контроль за 
виконанням рішень селищної ради та власних рішень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря 
селищної ради Я.Ю.Стасеву та голів постійних комісій селищної ради.

/А? А/
Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням II сесії Безлюдівської 
селищної ради
від 22.12.2020 року

ПЛАН 

роботи Безлюдівської селищної ради на 2021 рік

№ • 
з/п

Зміст Термін виконання Відповідальний за підготовку 
матеріалів

Примітка

Розділ 1
Питання для розгляду на пленарних засідання селищної ради

1 2 3 4 5
! и Про селищний бюджет на 2021 рік 1 квартал Апарат управління, постійна 

комісія з питань бюджету, 
економіки, фінансів та 
комунальної власності

1.2. Затвердження звіту про виконання 
селищного бюджету за 2020 рік

1 квартал Централізована бухгалтерія, 
постійна комісія з питань 

бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності

1.3. Про програми соціально- економічного 1 квартал Виконком ,постійні комісії



розвитку селищної ради на 2021 рік
1.4. Затвердження галузевих програм з 

питань освіти ,охорони здоров’я 
,комунальної власності культури

Виконком Виконком ,постійні комісії ради

1.5. Про ефективність використання та 
збереження майна територіальних 
громад сіл, селищ ради

2 квартал Виконком ,постійна комісія з 
• питань спільної власності 

територіальних громад та 
житлово-комунального 

господарства
1.6. ■ Про виконання се пищного бюджету 

селищної ради за 1-півріччя 2021 року
2-3 квартал Постійна комісія,централізована 

бухгалтерія, постійна комісія з 
питань бюджету, економіки, 

фінансів та комунальної 
власності

1.7 . Про проведення інвентаризації та 
нормативної грошової оцінки земель в 
межах селищної ради

2-4 квартал Відділ земельних відносищ 
постійна комісія з питань 

земельних відносин та екології
1.8. Про хід підготовки бюджетних установ 

та об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо 
зимовий період до роботи 2021-2022 роки

3-4 квартал Відділ ЖКГ, постійна комісія з 
питань спільної власності 
територіальних громад та 

житлово-комунального 
господарства

1.9 Про виконання селищного бюджету за 9 
місяців 2021 року

4 - квартал Централізована бухгалтерія, 
постійна комісія з питань 

бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності

1.10 Про цільний захист населення селищної 
ради

4 - квартал Виконком ,постійна комісія з 
питань охорони здоров’я ,



соціального захисту населення, 
освіти спорту та культури

1.11 Про селищний бюджет на 2021 рік 4- квартал Централізована бухгалтерія, 
постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 
комунальної власності

1.12 Про програму соціально - економічного 
розвитку 2021 рік

4- квартал Виконком ,постійні комісії ради

1.13 Про внесення змін та доповнень до 
рішення селищної ради 2021 рік

3-4 квартал Централізована бухгалтерія, 
постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 
комунальної власності

1.14 Про надання дозволів на списання майна 
, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл,селищ 
селищної ради

1-4 квартал 
По мірі надходження 
проектів та матеріалів

Керівники комунальних 
підприємств, постійна комісія з 

питань спільної власності 
територіальних громад та 

житлово-комунального 
господарства

РОЗДІЛ 2 
Регуляторні акти

2.1. Про затвердження Положення про 
управління об’єктам спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
селищної ради

2-4 квартал Виконком

t РОЗДІЛ 3

Питання які плануються до розгляду на засідання постійних комісіях



3.1. Постійна комісія з питань бюджету економіки фінансів та комунальної власності

3.1 Звіт про виконання селищного бюджету 
за 2020 рік

1- квартал Централізована бухгалтерія

3.1.2. Про внесення змін та доповнень в 
рішення селищної ради про селищний 
бюджет на 2021 рік

1 -4 квартал Централізована бухгалтерія

3 1.3 Про хід виконання селищного бюджету 
за 1 - квартал 2021 року

1 -2 квартал Централізована бухгалтерія

3.1.41 і
L

Про стан виконання дохідної та 
видаткової частини бюджету селища за 1- 
півріччя та за 9 місяців 2021 року.

3-4 квартал Централізована бухгалтерія

3.1.5. Про фінансово- господарський стан 
бюджетних ,господарських та 
комунальних установ селищної ради

2-4 квартал Керівники бюджетних 
організацій комунальної 
власності селищної ради, 

централізована бухгалтерія

і

3.1.6. Про ефективність витрачання коштів 
селищного бюджету в ході виконання 
селищних галузевих програм

1 -4 квартал Централізована бухгалтерія, 
Виконком

3.1.7 Про селищний бюджет на 2021 рік 4 - квартал Централізована бухгалтерія
3.1.8 Розгляд листів підприємств,організації 

установ, громадян
1 -4 квартал 

По мірі надходження
1 -4 квартал

З.І.Постійна комісія з питань депутатської діяльності, депутатської етики , правопорядку , законності та зв’язків 
з громадськими організаціями

3.2.1 Про галузеву комплексну програму 1-2 квартал Виконком



профілактики злочинності на території 
селищної ради

3.2.2. Про моніторинг стану дотримання 
законності та громадського порядку на 
території селищної ради

Постійно
Аналіз щоквартально

Виконком

3.2.3 Про виконання депутатами селищної 
ради своїх повноважень , додержання 
депутатської дисципліни та етики

По мірі надходження 
матеріалів

Голови постійних комісій, 
виконком

3.2.4. Про орієнтовні строки проведення звітів 
2021 рік за проведену роботу в селищній 

раді

4- квартал Апарат управління селищної 
ради, керівники депутатських 

фракцій
і

і 3.2.5 Про програму сприяння розвитку 
громадянського суспільс ї ва в селищній 
раді

3-4 квартал Виконком

3.2.6. Розгляд звернень заяв виборців По мірі надходження Апарат управління селищної 
ради

3.3. Постійна комісія з питань власності територіальних громад та житлово - комунального господарства

3.3.1 Про підсумки діяльності фінансово 
господарського діяльності комунальних 
підприємств селищної ради за 2021 рік

1-2 квартал Керівники комунальних 
підприємств,виконком

3.3.2 Про погодження матеріалів на списання 
майна що перебуває у спільної власності 
по

По мірі надходження 
матеріалів

Виконком

3.3.3. Про підготовку комунікацій та об’єктів 
соціальної сфери , житлово - 
комунального господарства,котелень 
теплових , газових , електричних до

3-4 квартал Відділ ЖКГ керівники 
підприємств організацій, 
установ



функціонування в осінньо-зимового 
періоду

3.3.4 Про ефективність використання та 
збереження майна спільної власності 
територіальних громад сіл,селищ 
селищної ради

2-3 квартал Виконком

3.3.5 Розгляд листів звернень громадян, 
установ організацій комунальних 

підприємств віднесених до ведення 
постійної комісію

По мірі надходження Виконком

... . .....

3-4. Постійна комісія з питань охорони здоров’я соціального захисту населення освіти спорту,культури 
_____

■ 3.4.1 Про бюджет медичної галузі, освіти 
,культури , соціального захисту 
населення, спорту та програми розвитку 
2021 році

1 -2 квартал Виконком

3.4.2 Про лікарське забезпечення мешканців 
селищної ради, які страждають на 
туберкульоз, сахарний 
діабет,онкохворих.

2-3 квартал Керівник комунального не 
комерційного підприємства 
медичної допомогщвиконком,

3.4.3
і

Про співпрацю з підприємствами 
організаціями , установами реального 
сектору економіки селищної ради 
спрямованої на реалізацію залучення 
інвестицій в заклади охорони здоров’я 
,спорту культури та освіти

3-4 квартал Виконком

3.4.4 Про селищний бюджет та програми 4 квартал Виконком



розвитку медичних закладів соціального 
захисту населення освіти, культури і 
спорту в 2022 року

*

3.4.5 Про підготовку закладів охорони 
здоров’я освіти до роботи в осінньо- 
зимовий період 2021-2022 роки

4 - квартал Виконком,керівники закладів

3.4.6 Про основні показники програми 
розвитку галузей освіти, охорони 

здоров’я ,культури, спорту

4 квартал Виконком

3.5. Постійна комісія з питань земельних відносин та екології

3.5.1 Про ведення інвентаризації та 
нормативно грошової оцінки земель на 
території селищної ради

1.-3 квартал Виконком

3.5.2. Про взаємодію з підприємствами та 
організаціями аграрної профілю щодо 
раціонального використання земельних 
ресурсів

1-3 квартал Виконком керівники 
сільськогосподарський 
підприємств

і

3.5.3 Про співпрацю з громадськими.___ .......
організаціями об’єднаннями громадян з 
питань екологічної безпеки та охорони 
навколишнього природного середовища 
на території селищної ради

1 -4 квартал Виконком

........--........

3.5.4. Розгляд листів звернень громадян 
установ, організацій комунальних 
підприємств віднесених до ведення 
постійної комісію ‘

По мірі надходження Виконком

Розділ 4 Питання які плануються до розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради



4.1 Про дотримання основних вимог закону
України «Про оренду землі»

4.2. Про організацію заходів по проведенню 
двомісячника « Зелена весна»

4.3. Про виконання доходно!' та видаткової 
частини селищного бюджету за 1- 

квартал 2021 року
4.4. Про стан спортивно- масової роботи на 

території селища
4.5 Про заходи по недопущенні нещасних 

випадків на водоймищах селища
4.6 Про роботу Безлюдівських дошкільних 

закладів
4.7. Про хід підготовки до навчального року 

закладів освіти
4.8 Про хід виконання бюджету селищної 

ради за 1 півріччя 2021 року
4.9 Про заходи щодо поліпшення становища 

дітей сиріт, які залишились без 
батьківського піклування

4.10 Про стан боротьби із злочинністю 
наркоманією та право порушеними на 

території селища
4,11 Про хід виконання бюджету селищної 

ради за 2021 року
4.12 Про роботу підприємств торгівлі всіх 

форм власності



1-2 квартал Відділ земельних відносин

1-2 квартал Відділ ЖКГ

2- квартал Централізована бухгалтерія

3- квартал Відділ освіти, культури і спорту

2- квартал Відділ ЖКГ

2- квартал Керівники дошкільних зак ладів

2- квартал Керівники закладів освіти 1

2- квартал Централізована бухгалтерія

3 квартал Служба у справах дітей

3 квартал Дільничній відділ поліції

4-квартал Централізована бухгалтерія

4-квартал Відділ ЖКГ



4.13 Про хід виконання Указу Президента 
«Про заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на 
звернення»

4-квартал Загальний відділ

4.14 Про проект бюджету та плану соціально 
економічного розвитку на 2022 рік

4-квартал Центральна бухгалтерія

Організаційно методична робота навчання

5.1.
і

Здійснення організаційно технічних 
заходів щодо проведення пленарних 

засідань постійних комісій виконкому

Протягом року Апарат управління селищної 
ради

5.2. Надання методичної і організаційної 
допомоги депутатам постійним комісіям 

депутатським фракціям та групам їх 
роботі та виконані їх власних 

повноважень

Протягом року Апарат управління селищної 
ради

5.3. Здійснення організаційних правових 
заходів щодо забезпечення контролю за 

виконання рішень селищної ради та 
постійних комісій

протягом року Апарат управління селищної 
ради

5.4 Організація прийому громадян 
керівництвом селищної ради , головами 

постійних комісій та депутатами 
селищної ради

протягом року Апарат управління селищної 
ради

5.5 Організація та проведення селищних 
заходів відзначення державних та 

місцевих свят

постійно Апарат управління селищної 
ради



5.6 Організація проведення звітів депутатів 
селищної ради перед виборцями , 

опрацювання зауваження і пропозицій 
висловлених під час проведення звітів

4 - квартал

5.7 Аналіз проведеної роботи депутатами 
селищної ради 2021 році, вирішення 
соціально- економічних питань, 
виконання бюджету та розвитку 
житлово-комунальної інфраструктури 
територіальних громад

4- квартал

5.8 Підсумки виконання селищних галузевих 
програм, пов’язаних з розвитком 
інфраструктури території селищної ради

4- квартал

Секретар Безлюдівської селищної ради



Апарат управління селищної 
ради

Апарат управління селищної 
ради

Апарат управління селищної 
ради

Я.Ю.Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року смт. Безлюдівка

«Про затвердження Програми 
соціально-економічного 
розвитку Безлюдівської
селищної ради на 2021-2025 роки»

Розглянувши «Програму соціально-економічного розвитку Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2025 роки», керуючись ст.26 п.22 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в України»,

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (додається).
2. Безлюдівській селищній раді забезпечити збалансований економічний та 
соціальний розвиток сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради, ефективне використання природних, трудових і фінансових 
ресурсів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

IQS/Безлюдівський селищний голова ІУ М. КУЗЬМІНОВ



ВСТУП

Програма соціально - економічного розвитку Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 року №932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ЗО 
березня 2016 року №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- 
економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» та інших 
комплексних і галузевих загальнодержавних та цільових програм. На підставі 
оцінки ресурсного потенціалу селища, тенденцій соціально-економічного 
розвитку в попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у 
Програмі визначено пріоритети, завдання та заходи економічної та соціальної 
політики влади на 2021-2025 роки, які спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності економіки селищної ради на основі інноваційно- 
інвестиційної складової, забезпечення якісного та безпечного середовища 
життєдіяльності населення, а також критерії ефективності її реалізації. 
Програма передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності виконання 
запланованих заходів з метою оцінки ефективності використання бюджетних 
коштів, а також інформування громадськості про стан виконання Програми. 
Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі 
вирішити ключові проблеми селища, Програма передбачає концентрацію 
ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних 
для громади, а також виконання заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту громадян, 
реформування житлово-комунального господарства, подальше поліпшення 
інвестиційного клімату та застосування інноваційних механізмів управління. 
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до 
Програми затверджуються згідно з вимогами чинного законодавства.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку 
Безлюдівської селищної ради, підвищення ефективності використання її 
внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, 
розв'язання соціально-економічних проблем. Основні завдання Програми: 
розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожньо- 
транспортного комплексу господарства, вивчення і розробка нових 
автобусних маршрутів, забезпечення населення якісними комунальними 



послугами, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької 
діяльності; підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку 
ринку праці; залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій. 
2021-2025 роки стануть періодом структурних зрушень в економіці у бік 
посилення ролі інноваційної моделі розвитку, а також суттєвого 
вдосконалення ринкових інститутів, поглиблення європейської 
інтегрованості української економіки та поступового досягнення 
європейських стандартів життя населення.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 
доповнення до Програми затверджуються Безлюдівської селищною радою за 
поданням депутатів, постійних комісій при Безлюдівській селищній раді, 
членів виконавчого комітету та громадян сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради. Звітування про виконання Програми 
здійснюватиметься за підсумками поточного року.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Географічне розташування, опис суміжних територій

Таблиця 1.1 - Характеристика Безлюдівської селищної ради

Склад смт: Безлюдівка, Хорошеве, Васищеве
селище: Подольох
села: Котляри, Мовчани, Лизогубівка, Шубіне, Кирсанове, 
Хмарівка, Темнівка,

Чисельність населення 24 991 осіб
Площа території 13843,5

Адміністративний центр смт Безлюдівка, чисельність населення 9700 осіб
Відстань від адміністративного центру до м. Харкова -5 км

Дороги загального 
користування, які 
проходять через 

територію селищної 
ради

Під’їзд до міжнародного аеропорту Харків,
Р-78 Харків-Зміїв-Балаклея-Горохуватка,
Дорога загального користування місцевого значення під'їзд 
до смт Хорошеве С 21-25-01,
Дорога загального користування місцевого значення під'їзд 
до с. Лизогубівка

Георгафічне положення Безлюдівська селищна рада знаходиться в південній частинв 
Харківського району, по території селища протікає р. Уди, р. 
Студенок, Нагорівське та Підборівське водоймища. 
Безлюдівська селищна рада межує з Роганською селищною 
радою з Височанською селищною радою, та Зміївським 
районом Харківської області, м. Харків

Земельні ресурси

Одним з основних ресурсом Безлюдівської селищної ради є земельні 
ресурси .

Площа території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області складає 13843,5 кв. км.



Розробка проекту землеустрою щодо інвентаризації земель та 
встановлення меж селищної ради і її населених пунктів має бути 
першочерговим завданням, що визначено Планом соціально-економічного 
розвитку Безлюдівської селищної ради.

Землі сільськогосподарського призначення займають 40 % площі 
території громади.

Для ефективного управління земельними ресурсами необхідно 
створити цифрову карту розподілу земельних угідь з чітко визначеними 
межами масивів та окремих земельних ділянок на базі існуючих 
геоінформаційних систем.

Висновок. Реалізація повноважень територіальної громади проходить 
у середовищі існуючих проблем в управлінні земельними ресурсами і 
використанні земель в Україні, відомчої роз’єднаності структур, чия 
діяльність пов'язана із земельною інформацією, незадовільного 
законодавчого забезпечення реформи децентралізації влади й відсутності 
належної інформаційної бази щодо землі, у тому числі нерухомого майна, 
обмеженого використання сучасних інформаційних технологій. На цій 
існуючий базі децентралізація влади не може привести до сталого розвитку 
території громади. Реалізація реформи децентралізації влади потребує 
реформування системи управління земельними ресурсами на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області з 
розробкою комплексних схем зонування території, її кадастрового поділу, 
встановлення меж населених пунктів та нормативної грошової оцінки земель.

На всій території Безлюдівської селищної ради:

1. Провести роботи по виготовленню генерального плану, розробки 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, інвентарізації 
земель та розроблення проекту землеустрою щодо розширення меж 
населеного пункту селища Хорошеве.
2. Проведення робіт по виготовленню генерального плану, розробки 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, інвентаризації 
земель та розроблення проекту землеустрою населених пунктів Лизогубівка, 
Хмарівка, Кирсанове, Шубіне, Темнівка.
3. Провести роботи по виготовленню генерального плану, розробки 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, інвентарізації 
земель та розроблення проекту землеустрою щодо розширення меж 
населеного пункту селища Васищеве.
4. Розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
смт Безлюдівка (розширення меж).
5. Затвердити детальний план та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення скверу в районі по пров. 
Культури №40.
6. Розроблення проектно-технічної документації із землеустрою, розробка 
робочого проекту та проектно-кошторисної документації щодо 
облаштування Спортивного комплексу в межах вул. Центральної, вул.



Шкільної та пров. Спортивного, відповідно до проекту детального 
планування житлового району смт. Хорошеве.
7. Розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
встановлення/зміни/ меж села Мовчани.
8. Розробка проекту технічної документації на будівництво ДНЗ ясла-садок в 
селі Котляри.
9. Розроблення проекту встановлення прибережно-захисних смуг 
Нагорівського та Підборівського водоймищ.
10. Розробка проекту технічної документації на будівництво Безлюдівського 
селищного клубу (II етап).
11. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва ДНЗ (ясла-садок) сел. Безлюдівка.
12. Розробка детального плану та проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва клубу за адресою вул.. Перемоги (біля 
житлового комплексу 162А) смт Безлюдівка.
13. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення стадіонну по пл. Стадіонній та ФОК по вулиці Чайковській (біля 
Підборівського водоймища).

Сфера благоустрою

Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», благоустрій 
населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 
території населеного пункту з метою її раціонального використання, 
належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і 
відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Питання про здійснення ефективних і комплексних заходів з 
утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного 
очищення, збереження об’єктів загального користування, гостро стоїть перед 
всіма жителями сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради.
На всій території Безлюдівської селищної ради вивезення ТПВ здійснюється 
ТОВ «Комунсірвіс - 2018» і охоплено близько 35 % приватного сектору.

Хорошеве:

1. Провести будівництво грунтових доріг по вул. Весняній, пров.Горького, 
вул.Культури (дорога соціального значення - підхід до школи), 
пров.Дружний, вул.Дачній, вул.Монастирська, пров.Миру, вул.Озерної, 
вул.Зеленій, вул.Сторожівській,вул.Весняній,пров.Зоряному, вул.Вишневій, 
пров. Вишневому.
а) Проводити поточний ремонт автодоріг по вул.Фрунзе Тимура , вул.Миру, 
вул.Дачна, вул.Зоряна,, вул.Дружби.



б) Провести капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Озерній від 
№25 до №31 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області 
(протиерозійні заходи) згідно наявного робочого проекту.
2. Встановити вуличне освітлення по частині вул. Фрунзе Тимура, 
пров.Польового, вул.Східній, вул.Станційній згідно заяви приєднання до 
електричних мереж (в стадії розробки)
а) Проводити регулярне технічне обслуговування електрообладнання 
вуличного освітлення.
б) Провести доосвітлення вул.Культури, пров.Горького, вул.Горького, 
вул.Сторожівської, вул.8-го Березня
3. Провести заходи по укріпленню зсуву грунту на схилі до річки Уди в 
районі КУ Хорошевського геріатричного пансіонату та тупика Сонячного.
4. Виділення земельної ділянки для поховання мешканців громади 
сел.Хорошеве.
5. Провести капітальний ремонт пам’ятника загиблим по вул. Миру.
6. Встановлення та облаштування спортивного майданчика по вул. Фрунзе 
Тимура (район автобусної зупинки), в районі пров. Шевченка, в районі вул. 
Дружби - в-ду Вишневого
7. Розробити систему захисту пішоходів на автомобільних дорогах, особливо 
поруч із закладами освіти, будинком культури, місцями масового відпочинку 
та по вул. Сонячній в районі житлових будинків №39 та №47 (аварійна 
ділянка дороги) - тротуари,пішохідні переходи, “лежачі поліцейські”, 
попереджувальні плакати та інші засоби застереження для пішоходів та 
водіїв).
8. Облаштування майданчика Гуляй-Гора, як рекреаційної території.

Котляри:

1. Провести капітальний ремонт дороги по вулиці Польовій, вулиці 
Безлюдівській, дорога по вулиці Тихій до кладовища, Західній.
2. Поточний ремонт дороги по вулиці Степовій, Миру.
3. Закінчити роботи по вул. Мовчанівській.
4. Провести зміну електоопор по вулиці Польовій. Продовжити роботу по 
вуличному освітленню вулиць: від Молодіжної до вулиці Сонячної, від 
Садової до Східної.
5. По житловому фонду провести роботи: закріплення труб та кранів системи 
холодної води, каналізаційних труб в будинку № 6 по вулиці Миру.
6. Капітальний ремонт електромереж у будинку № 6 та № 8 по вулиці Миру.
7. Провести ремонт майданчиків біля будинку № 6 та № 8 по вулиці Миру, 
замінити гойдалку на дитячому майданчику в селі Мовчани.
8. Передбачити облаштування спортивного майданчика на вул. Тихій з 
придбанням і встановленням футбольних воріт.
9. Відкриття аптеки/аптечного пункуту/

Васищеве:



1. Капітальний ремонт доріг з твердим покриттям (3 км) , внутрішньо 
квартальних доріг та тротуарів.
2. Крейдування (20 км) та відсипка (1 км) грунтових доріг.
3. Капітальний ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків по вулиці 
Орешкова 83, вул. Вишневій 2В.
4. Капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирних житлових будинків по 
вул. Орешкова, 5 вул. Вишневій № 2А, та № 2Г
5. Капітальний ремонт внутрішньо будинкових каналізаційних та 
водопровідних мереж в багатоповерховому будинку № 21 по вул.. Орешкова.
6. Придбання дитячого майданчика та ремонт дитячих майданчиків.
7. Капітальний ремонт (фарбування) мосту через р. Уди.
8. Видалення аварійних та хворих дерев на території житлових масивів.
9. Відкриття аптеки/аптечного пункуту/
10. Благоустрій вул. Орешкова № 83 до школи встановлення тротуару.

Безлюдівка:

1. Крейдування доріг.
2. Капітальний ремонт доріг селищного підпорядкування.
3. Встановлення дитячих майданчиків по вулиці Чайковського та провулку 
Новосел івському.
4. Встановлення спортивного майданчику по вулиці Кооперативній.
5. Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени 
по вул. Зміївській.
6. Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштування місця 
під сміттєві баки для збору ТПВ по вул. Зміївській, 48.

Лизогубівка:

1. Провести поточний ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці 
Шкільній, Зелена.
2. Провести робити з благоустрою вулиць з грунтовим.
3. Провести поточний ремонт та благоустрій території посадити алею слави 
біля пам’ятника загиблим воїнам в селі Лизогубівка.
4. Провести поточний ремонт стели загиблим односельчанам в роки Великої 
Вітчизняної війни.
5. Продовжити реставрацію історико-культурного пам’ятника Свято- 
Архангело-Михайлівської церкви в селі Кирсанове.
6. Провести капітальний ремонт дороги до Свято Михайлівського собору по 
вул.. Теплична від вул. Шкільна та облаштувати майданчик біля храму.
7. Провести роботи по благоустрою і озелененню діючих дитячих майданчиків 
в населених пунктах сільської ради.
8. Встановити дитячий майданчик по вулиці Лісній в селі Лизогубівка.
9. Посадити алею слави біля пам’ятника загиблих воїнів в селі Лизогубівка.



10. Провести капітальний ремонт системи вуличного освітлення вулиць Лісної, 
11. Польової пров Лісного в селі Лизогубівка. По вулиці Шубінській в селі 
Шубіне.
12. Провести роботи з поточного ремонту систем вуличного освітлення в селі 
Лизогубівка, Хмарівка, Кирсанове, Темнівка.
13. Провести поточний ремонт знаку «Харківський район».
14. Відкриття аптеки/аптечного пункту/.
15. Забезпечити стале безперебійне перевезення пасажирів на маршруті 
«Харків-Лизогубівка» автобусами та маршрутними таксі.
16. Очищення русла річок Уди та Рудка, реконструкція містків через них.
17. Встановлення зупинок для громадського транспорту з організацією 
належного освітлення території та встановлення знаків.
18. Провести капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна до асфальтової 
дороги по вулиці Лісна (з’єднати з асфальтовою дорогою сел. Васищеве по вул. 
Лісна).

На всій території Безлюдівської селищної ради:

1. Постійно проводити роботи по благоустрою населених пунктів, провести 
інвентаризацію та організацію місць збору ТПВ, прибирання і вивіз ТПВ, 
обрізка дерев.
2. Придбання контейнерів для сміття.
3. Проведення роботи з відлову безпритульних тварин.
4. Проведення роботи з благоустрою місць поховань.
5. Вирішення проблеми нестабільного електричного струму та забезпечення 
якісного енергопостачання.
6. Провести роботи з будівництва тротуарних доріжок на автодорогах.
7. Розробити Схему санітарної очистки відповідно до норм ДБН.
8. Інвентаризація колодязів з визначенням питної або технічної води.
9. Провести комплекс заходів щодо підключення селищ до мереж водопроводу 
КП «Харківводоканал», провести реконструкцію водопостачальних мереж.
10. Проводити регулярний ремонт існуючих мереж водопостачання та 
водовідведення.
11. Забезпечення сталого безперебійного перевезення пасажирів на всіх 
маршрутах Безлюдівської селищної ради.
12. Вирішення питання щодо встановлення системи відео нагляду по всій 
території Безлюдівської селищної ради.
13. Врахувати відшкодування компенсації пільгового проїзду автомобільним 
транспортом окремих категорій громадян.

Сфера освіти та дошкільного виховання.
Важливу роль в системі безперервної освіти в Україні відіграє дошкільна 

освіта. Питання, пов’язані з функціонуванням дошкільних навчальних закладів 
урегульовано Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про 



дошкільний навчальний заклад.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» основними 

завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної освіти;
- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 

дошкільної освіти;
- визначення змісту дошкільної освіти;
- визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
- визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, 

встановлення відповідальності за порушення законодавства про 
дошкільну освіту;

- створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
Найбільш поширеними формами дошкільної освіти є:

- державні та приватні дошкільні навчальні заклади;
- групи короткотривалого перебування;
- групи при загальноосвітніх навчальних закладах;
- охоплення соціально-педагогічним патронатом тощо.

В Україні розвиваються дошкільні навчальні заклади різних типів. 
Реальністю є їх варіативність залежно від форм власності, контингенту дітей, 
режиму їх перебування (від 3 до 12 годин або цілодобове), застосування тих чи 
інших педагогічних підходів до змісту та методів виховання.

На сьогоднішній день, станом на 01.01.2021 р., в Безлюдівській селищній 
раді налічується 3 дошкільних навчальних заклади в смт Безлюдівка, де 
навчаються 168 дітей, в смт Васищеве, де навчаються 140 дітей та в смт 
Хорошеве, де навчаються 115 дітей.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Безлюдівська 
селищна рада спрямовує зусилля на більше охоплення дітей дошкільною 
освітою, особливо 5-річного віку. Йдеться про підготовку дітей до 
систематичного навчання в школі та надання їм рівних з іншими однолітками 
стартових умов. Діти в дитячому садку перебувають до 6 років. Охоплення 
дітей дошкільною освітою задовільне по всій території громади.

Висновки. Спостерігається значна завантаженість місць дитячого садку 
в смт. Безлюдівка, питання потребує термінового вирішення шляхом добудови 
нового дошкільного навчального закладу. Також актуальне питання побудови 
нового дошкільного навчального закладу в с. Котляри.

Загальна середня освіта
Однією із складових безперервної освіти є загальна середня освіта, яка 

являє собою цілеспрямований процес оволодіння систематизованими 
знаннями. Підґрунтям такої освіти можна назвати навчальний та виховний 
процес, який базується не лише на принципах науковості, але й на 
загальнолюдських цінностях. Він поєднує навчання і виховання і сприяє 
формуванню цілісної особистості.

На сьогоднішній день загальна середня освіта в Безлюдівській селищній 
раді представлена 5 освітніми закладами: Безлюдівський юридичний ліцей ім. 
Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая, Безлюдівська ЗОНІ І-ІП ступенів, 



Васищівська ЗОШ І-ІП ступенів, Лизогубівська ЗОШ І-ІП ступенів, 
Хорошівська ЗОШ І-ІП ступенів. Та професійна освіта представлена у 
Васищівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Харківської 
районної ради Харківської області.

В школах навчається 1934 дітей.
Особливої уваги заслуговує Лизогубівська ЗОШ І-ІП ступенів, так як в 

школі навчається 150 дітей у дві зміни, в школі не вистачає приміщень для 
навчання, та проведення масових спортивних та розважальних заходів. 
Висновки: Необхідно приділяти велику увагу всім закладам середньої освіти.

Хорошеве:

1. Проведення ремонту цокольної частини будівлі ДНЗ (ясла-садка)
2. Встановлення огорожі за будівлею ДНЗ (ясла-садка)
3. Проведення заходів по енергозбереженню та утепленню будівлі ДНЗ 
(ясла-садку)
4. Проведення часткової заміни системи опалення в старшій школі.
5. Проведення заміни електропроводки по всій Хорошівській ЗОШ І-ІП 
ступенів.
6. Придбання та встановлення витяжки на кухні, заміну електроплит, заміну 
мийок для посуду, придбання та заміна рукомийників біля їдальні в 
Хорошівській ЗОШ І-ІП ступенів.
7. Проведення ремонтних робіт туалетів на І та III поверсі старшої школи.
8. Проведення ремонту покрівлі над приміщеннями старшої школи
9. Придбання та встановлення протипожежних дверей в приміщенні 
електрощитової в Хорошівській ЗОШ.

Васищеве:

1. Капітальний ремонт спортивної зали в Васищівській загальноосвітній 
школі І-ІП ступенів.
2. Капітальний ремонт міні футбольного поля.
3. Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ДНЗ Васищівської 
селищної ради.
4. Реконструкція котельні Васищівської ЗОШ І-ІП ступенів.
5. Реконструкція, а саме встановлення теплого санвузла в приміщенні 
Васищівського УВК.
6. Придбання котла Васищівському УВК.

Безлюдівка:
1. Будівництво нового ДНЗ (ясла-садок).
2. Благоустрій спортивних майданчиків Безлюдівського юридичного ліцею 
ім. Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая та Безлюдівської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів.
3. Ремонт дитячої спортивної школи в смт Безлюдівка.



Лизогубівка:
1. Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-Ш ступенів з 
прибудовою спортивної зали,їдальні та навчальних класів.
2. Будівництво міні-футбольного поля на території Лизогубівської ЗОШ.
3. Відкриття секцій для дітей та молоді у приміщенні прибудованої 
спортивної зали Лизогубівської ЗОШ.
4. Закупівля лижного обладнання для організації роботи секцій із зимових 
видів спорту.

Котляри:

1. Будівництво нового ДНЗ (ясла-садок).

На всій території Безлюдівської селищної ради:
1. Забезпечити на належному рівні проведення оздоровчої кампанії дітей 
пільгових категорій.
2. Встановлення пожежних гідрантів на території ДНЗ (ясла-садка) та 
встановлення блисковозахисту на будівліях ДНЗ (ясла-садка)
3. Проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення в ДНЗ 
(ясла-садку)
4. Обладнати комп’ютерні класи для учнів початкової школи.
5. Покращення матеріально-технічної бази шкіл, а саме:
- поповнення кабінетів комп’ютерною технікою, мультимедійними дошками, 
проекторами,
- спортивного залу спортивними знаряддями та обладнанням.
6. Проведення капітального ремонту вуличних спортивних майданчиків, а 
саме спортивного поля, майданчиків для гри у баскетбол, волейбол. 
Встановлення спортивного обладнання.
7. Придбати сучасні кабінети хімії, біології, фізики, англійської мови з 
лінгафонним обладнанням.
8. Забезпечити підвіз учнів, які проживають на відстані більше 2 км до 
закладів освіти.
9. В їдальнях шкіл провести заміну меблів (столи і стільці).
10. Створення центру інклюзивної освіти.
11. Придбання форми та спортінвентарю для спортивних команд.

Культура

Діяльність закладів культури спрямована на створення умов для 
забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, 
використання і поширення інформації про матеріальні та духовно-культурні 
цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного 
простору, доступності національного культурного надбання, дотримання 
прав громадян у сфері культури. Так, культурно-освітню роботу в



Безлюдівській селищній раді здійснюють Хорошівський будинок культури та 
Безлюдівський селищний клуб, Васищівський селищний клуб. Крім того, на 
території громади знаходиться 4 бібліотеки. Всі вищенаведені заклади 
знаходяться в задовільному технічному стані.

Хорошево:

1. Провести поточні ремонтні роботи цокольної частини будівлі будинку 
культури.
2. Придбання та встановлення протипожежних дверей в приміщенні 
електрощитової в Хорошівській ЗОШ
3. Встановлення огорожі на території будинку культури та решіток на вікнах.
4. Провести реконструкцію кінобудки в приміщенні для звукооператора з 
встановленням звукової та світлової апаратури.
5. Заміна пожежної дробини на даху будинку культури.

Васищеве:
1. Завершення реконструкції Васищівського селищного клубу.

Безлюдівка:

1. Будівництво Безлюдівського клубу.
2. Благоустрій території стадіону по площі Стадіонній.
3. Благоустрій території спортивного майданчику біля Підборівського 
водоймища.

Лизогубівка:

1. Організація клубу відпочинку та психологічної підтримки мешканців села 
на базі фельдшерського пункту.
2. відкриття туристичного гуртка для дітей та молоді.
3. організація та проведення якісних культурно-масових заходів.

На всій території Безлюдівської селищної ради:

1. Зміцнення матеріально-технічної бази, що відповідає сучасним вимогам та 
потребам відвідувачів.
2. Встановлення блисковозахисту на будівлях будинку культури.

Охорона здоров’я

Система медичних закладів Безлюдівської селищної ради представлена 
чотири амбулаторіями загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) та 
одним Фельдшерсько-акушерським пунктом (ФАП). Вказані заклади 



знаходяться на сьогоднішній день у віданні Харківської районної державної 
адміністрації.

Висновки. Громада забезпечена мережею закладів охорони здоров’я. В 
кожному населеному пункті є АЗПСМ та ФАП, що говорить про доступність 
первинної медицини населенню. В громаді спостерігається достатня кількість 
кваліфікованих медичних кадрів. Спостерігається добра забезпеченість 
автомобілями, обладнанням, оргтехнікою та програмним забезпеченням.
Васищеве:

1. Поточний ремонт окремих кабінетів АЗПСМ сел. Васищіве та вхідних 
груп.
2. Заміна двох газових котлів для теплопостачання АЗПСМ сел. Васищеве.
3. Встановлення пожежної сигналізації в АЗПСМ сел. Васищеве.

Лизогубівка:

1. Провести реконструкцію системи газопостачання фельдшерсько- 
акушерського пункту та облаштувати пандусом вхід.
2. Термомодернізація фельдшерського пункту.

На всій території Безлюдівської селищної ради:

1. Врахувати витрати на утримання енергоносіїв КПП ЦПМ АЗПСМ № З

Сфера соціального захисту на всій території Безлюдівської селищної 
ради.

1. Надавати матеріальні грошові допомоги громадянам на лікування, які 
опинились у тяжких матеріальних умовах .
2. Провести відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом.
3. Розробити програму по підтримці сімей з дітьми та одиноких пристарілих 
громадян селища.
4. Врегулювання питання оформлення громадських пасовищ.

Головні цілі на 2021-2025 роки:

Реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в 
селах та селищах, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради, 
забезпечення безпечних умов життєдіяності населення, поліпшення якості 
питної води, впорядкування питань поводження з ТПВ, озеленення вулиць та 
площ, розвиток сфери торгівлі полягає у зростанні обсягу роздрібного 
товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації 
товарів вітчизняного виробництва, формуванні та стабілізації споживчого 
ринку. Поліпшення організації перевезення пасажирів, підвищення 



ефективності державного регулювання та контролю за діяльністю 
автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством у 2021-2025 
роки удосконалення системи контролю за перевезенням пасажирів 
транспортними засобами різних форм власності. Спрямування коштів на 
ремонт і утримання доріг. Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу 
якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних 
перевезеннях та створити умови для безпечного та безаварійного дорожнього 
руху.

Джерела фінансування і контроль за виконанням програми

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час 
складання бюджету на відповідний рік у межах кошторису видатків.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування 
нових соціально-економічних процесів. Для оцінки повноти і якості 
виконання програмних завдань здійснюватиметься моніторинг виконання 
Програми.

Координатором Програми є виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
"22" грудня 2020 року

Про селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради 

на 2021 рік

(20526000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", 
Безлюдівська селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 161 225 509 гривень, у тому числі доходи загального 
фонду місцевого бюджету - 158 694 709 гривень та доходи спеціального фонду місцевого 
бюджету - 2 530 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 161 225 509 гривень, у тому числі видатки загального 
фонду місцевого бюджету - 137 477 049 гривень та видатки спеціального фонду місцевого 
бюджету - 23 748 460 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 21 217 660 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 21 217 660 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 300 000 гривень, що 
становить 0,22 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим 
пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету 
на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатками 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти 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 місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 
програм у сумі 10 041 097 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік до доходів загального 
фонду місцевих бюджетів 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".
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 
рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69', 71 Бюджетного кодексу 



України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет 
України 2021 рік";
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 місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
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 селищної 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 відповідно до законодавства, а 
саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, 
відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких 
документів;

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, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами..
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 
бюджетної установи селищної ради 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 обґрунтованих 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», 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 кола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1

до рішення II сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 року

доходи
місцевого бюджету на 2021 рік

(грн.)

20526000000

(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 1 014 400,00 1 014 400,00 0,00 0,00

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення

557 800,00 557 800,00 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

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 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

13 500,00 0,00 13 500,00 0,00



Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

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 45 504 909,00 45 504 909,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 45 504 909,00 45 504 909,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 700,00 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 888 909,00 888 909,00 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 * рТ8Й$30,00 
... .Л-УТ’л-

180 930,00 0,00 0,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих за’кпзці 
заходів v системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвеншіз4 5 /

639 339,00

д

0,00 0,00

державного бюджету і/ і?/
X Разом доходів 225^5^0 158 694 709,00 2 530 800,00 327 700,00

Безлюдівський селищний голова f/i * II Микола Кузьмінов



Додаток № 2
до рішення II сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 року

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік

20526000000
(код бюджету) грн.

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 -21 217 660 21 217 660 21 217 660

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету -21 217 660 21 217 660 21 217 660

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

-21 217 660 21 217 660 21 217 660

X Загальне фінансування -21 217 660 21 217 660 21 217 660
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями -21 217 660 21 217 660 21 217 660

602400
Кошти, що передаються із загального фонду л. 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального,'1'' 
фонду)

^21 217 660 21 217 660 21 217 660

X Загальне фінансування [/ ~ g | \ V\ k (\ \ \ с 217 660 21 217 660 21 217 660
1| 2 С1

Безлюдівській селищний голова V \
\ PtVTJ 1 7 1 ? ® /|

Ъ 1* //r- /
Микола Кузьмінов



Додаток №3

до рішення II сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 року

РОЗПОДІЛ 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік

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 кредитування 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 62 292 029,00 62 292 029,00 31 818 940,00 12 109 680,00 0,00 23 016 660,00 21 545 360,00 1 342 800,00 0,00 0,00 21 673 860,00 85 308 689,00

0110000 62 292 029,00 62 292 029,00 31 818 940,00 12 109 680,00 0,00 23 016 660,00 21 545 360,00 1 342 800,00 одо одо 21 673 860,00 85 308 689,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 19 397 050,00 19 397 050,00 14 181 910,00 979 210,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 19 497 050,00

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 0,00 100 000,00 100 000.00 0.00 0,00 0.00 100 000.00 19 497 050,00

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 000до

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 1 554 759,00 1 554 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554 759,00

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 639 339,00 639 339.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 639 339,00

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 3 460 630,00 3 460 630,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460 630,00

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



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
.. програмної 
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кредитування 
місцевого 
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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

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

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.ІХ) 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

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 1 511 880,00 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 2 200 000,00 2 200 000.00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 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 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
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коштів місцевого бюджету----

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 0,00 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 0.00 0.00 0,00 19 500,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 64 719 670,00 64 719 670,00 47 579 487,00 55 713,00 23 106,00 731 800,00 0,00 731 800,00 68 696,00 0,00 0,00 65 451 470,00

0610000 Відділ освіти та спорту 64 719 670,00 64 719 670,00 47 579 487,00 55 713,00 23 106,00 731 800,00 0,00 731 800,00 68 696,00 0,00 0,00 65 451 470,00

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

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 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2 210 329,00

1000 ОСВІТА 60 784 055,00 60 784 055,00 44 353 573,00 55 713,00 23 106,00 731 800,00 0,00 731 800,00 68 696,00 0,00 0,00 61 515 855,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

10 907 929,00 10 907 929,00 3 761 922,00 45 713,00 0.00 645 600.00 0,00 645 600.00 0,00 0,00 0,00 11 553 529,00

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 0.00 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 0,00 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 23 106,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 68 640,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 1 725 286,00 1 725 286,00 1 414 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 286,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 725 286,00 1 725 286,00 1 414 169,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 725 286,00

0800000
КУ "Центр надання соціальних послуг" 
Безлюдівської селищної ради

4 891 150,00 4 891 150,00 3 971 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 891 150,00

0810000 КУ "Територіальний центр соціального 4 891 150,00 4 891 150,00 3 971 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 891 150,00



Код Програмної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

обслуговування (надання соціальних послу) 
Безлюдівської селищної ради

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 519 000,00 519 000,00 396 000,00 0,00 0,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

519 000,00 519000.00 396 000.00 0.00 0.00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 372 150,00 4 372 150,00 3 575 500,00 0,00 0,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

3 800 450,00 3 800 450.00 3 111 000,00 0,00 0,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб 571 700,00 571 700,00 464 500.00 0,00 0.00

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 5 574 200,00 5 574 200,00 3 745 870,00 0,00 0,00

3710000 Фінансове управління 5 574 200,00 5 574 200,00 3 745 870,00 0,00 0,00

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

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

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 888 850,00 888 850,00 0,00 0,00 0,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 888 850,00 888 850.00 0.00 о.оо

X X X УСЬОГО 137 477 049,00 137 477 049,00 87 115 797,00
Jy 

UL(63^»3,(M
2^^

Безлюдівський селищний голова
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10 11 12 13 14 15 16



Додаток 4 
до рішення II сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

___________________________ 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

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300

Державний бюджет 44 616 000

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

68 640

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 180 930

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 888 909

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 45 504 909

X загальний фонд 45 504 909

X спеціальний фонд

(гри.)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

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 Субвенції на утримання: закладів позашкільної освіти 888 850

20549000000 Південноміська рада 888 850

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 888 850

X X заииь^ий фонд Л 888 850

X X
------------------------------ ---------------------------------------------------------/ ІК і А 1

ІПЇ/ ШІЙІ хРІІІ g 51 1 гдДлй і < І II
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Микола Кузьмінов



Додаток 5
до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської

селищної ради від 22.12.2020 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

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 21 545 360

0110000 Безлюдівська селищна рада 21 545 360

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

100 000

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



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

X X X fr * І. і. 9 ЛІ ? ^/УСЯКОГО X // » <і / ЛтУ V. Y-j^nl----- X X X X 21 545 360 X
її • 21 \Vs.v\xY VS ііБезлюдівський селищний голова 1 -1 g 1 ХуЧлдЛЛл )» ® II
II 5 \ \V<DS*i л / 5 й /1V о чА л //\\> Л\ А. /,* //
Vл —X.4? *//

* №0

Микола Кузьмінов



Додаток 6 
до рішення II сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 року

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

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, які увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
300 000 300 000

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки.

Рішення 11 сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

726 280 726 280

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
2 045 000 2 045 000



0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально 
економічного розвитку територій

1 666 000 210 500 І 455 500 1 455 500

0118130 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 2021-2023 

роки.

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
639 339 639 339

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

Програми по наданню адресної 
грошової допомоги хворим 3 

хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають 

на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського 

району та отримують 
програмний гемодіаліз на 2021- 

2023 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
50 140 50 140

Програма соціального захисту 
населення на 2021-2022 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 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

0113035 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

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, які увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 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 II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
283 500 283 500

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

спорту

Програма розвитку фізичної 
культури та спорту на 2021 -2022 

роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
230 000 230 000

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

Програма охорони 
навколишнього середовища на 

2021-2022 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
19 500 19 500



Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (головнийи розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)

Програми «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 рік

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 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

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

селищної ради на 2021 -2022 
роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
748 347 748 347

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програми «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2025 роки

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
313 984 313 984

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

f/ *V -х*"

Програма надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування по Безлюдівській 
селищній раді, яким у 2021 - 
2025 роках виповнюється 18 

років

Рішення II сесії 
VIII скликання від 

22.12.2020 року
10 860 10 860

X X X УСЬОГО X X 10 041 097 8 566 097 1 475 000 1 455 500
І/ °/ //і /Zv/ * \* їїБезлюдівський селищний голова IP5 -31 /uAlli/ 1 2-р 1

і « оД і / о //

У % * //

Микола Кузьмінов



Додаток 7
до рішення II сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради селищної ради 

від 22.12.2020 року

Ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках по бюджетних установах 

на 2021 рік

20526000000
(код бюджету)

№ 
з/п

Назва Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Ліміти споживання, в т.ч.
2271 2272 2273 2274 2275

Теплопостачання 
(Гкал.)

Водопостачання 
тис. м3

Водовідведення 
тис. м3

Електроенергія 
тис. кВт/год

Природний газ 
тис. м3

вугілля т. пілети т. дрова 
куб.м.

1 Органи місцевого самоврядування 150 0,24 50,647 60,854

2 Дошкільні навчальні заклади 1010 166,395 3,96 3,89 131,233 63
3 Заклади загальної середньої освіти 1020 1587,506 3,25 4,94 176,927 15 10
4 Міжшкільний ресурсний центр 1080 0 4,9 60 40
5 Бібліотеки 4030 11,063 11,449 3,657 4 20
6 Будинки культури, клуби, центри 

дозвілля та інши клубні заклади
4060 144,976 0,11 22,114 19,063

7 Благоустрій селищ 6030 344,029
8 Місцева пожежна охорона 8130 0,4 7 5,5

Разом 1909,94 8,83 748,299 152,074 75 4 70

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року смт. Безлюдівка

«Про внесення змін до рішення
Безлюдівської селищної ради від
04.12.2020 року
«Про затвердження кількісного та
персонального складу виконавчого комітету»»

Заслухавши пропозицію Безлюдівського селищного голови Миколи 
Кузьмінова , у відповідності до п. З, ч. 1, ст. 26 та пп. 1, 2, 3, 4, 5, 9 с'г. 51 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кількісний склад виконавчого комітету Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання в кількості 19 осіб.
2. До затвердженого персонального складу виконавчого комітету включити:
1) Стасєву Яну Юріївну
2) Гайденко Олену Борисівну

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Програми «Здорова мати- 
здорова, дитина» на 2021-2023 роки

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12.2020 року № 225 про затвердження Програми 
«Здорова мати-здорова дитина» на 2021-2023 роки, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року, на підставі ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Здорова мати-здорова дитина» на 2021-2023 
роки (додасться).

2. Безлюдівській селищній раді передбачати кошти на реалізацію 
заходів по І Ірограмі, виходячи з можливостей бюджету.

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

1 'олова Безлюдівської селищної Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням II сесії VIII скликання 
від 22 грудня 2020 року
Безлюдівський селищний голова

ПРОГРАМА
«ЗДОРОВА МАТИ - ЗДОРОВА ДИТИНА» 

НА 2021-2023 РОКИ

сел. Безлюдівка
2020 рік



Вступ
Районна програма «Здорова мати - здорова дитина» на період 2021- 

2023 р. (далі - Програма) розроблена з метою покращання надання медичної 
допомоги дітям і жінкам сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради, забезпечення дітей віком до 2-х років з малозабезпечених 
сімей молочними сумішами, створення дієвої системи профілактики 
захворювань у новонароджених та дітей раннього віку, попередження 
народження дітей в вродженими вадами розвитку, зниження показників 
захворюваності, інвалідності, дитячої та материнської смертності.

Обґрунтування проблеми
Показники захворюваності дітей і жінок репродуктивного віку, 

малюкової смертності залишаються стабільними. Кожна третя дитина має 
відхилення у фізичному та психічному розвитку, немає тенденції до 
зниження рівня захворюваності та інвалідності у дітей.

За останні роки було прийнято ряд нормативно-правових актів, 
спрямованих на вирішення питань, важливих для створення здорової дитини.

Особливого значення набуває впровадження стандартів і протоколів 
стаціонарної акушерсько-гінекологічної, педіатричної та медико-генетичної 
допомоги у системі охорони здоров’я, заснованих на принципах доказової 
медицини, які зумовлюють «здоровий стандарт життя».

Запровадження нового порядку перебування матері і немовляти у 
пологовому будинку має особливе значення для профілактики інфікування 
дитини, у тому числі на внутрішньолікарняні інфекції.

У пологових будинках зі спільним перебуванням матері та дитини в два 
рази рідше зустрічаються тяжкі форми гнійно-септичних інфекцій, ніж у 
пологових будинках звичайного типу.

2Ці заходи потребують суттєвих фінансових і моральних зусиль 
суспільства, активних дій закладів охорони здоров’я, сприяння місцевих 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спрямованих на 
забезпечення належних умов перебування у лікувальних закладах, пологових 
будинках матері та дитини.

Починаючи з 2007 року Міністерством охорони здоров’я України 
впроваджується реєстрація новонароджених з вагою тіла 500 грамів і більше.

Для організації медичної допомоги глибоко недоношеним дітям 
необхідно вжити заходи для удосконалення медичної допомоги дітям і 
матерям, а саме:

створити можливості для навчання лікарів різної спеціалізації та 
молодшого медичного персоналу методам первинної реанімації 
новонароджених;
забезпечити пологове відділення слідкуючою апаратурою для оцінки 
стану здоров’я матері та дитини, обладнанням для обігріву 
новонароджених, кювезами для виходжування недоношених дітей, 
Спеціальним транспортом для перевезення новонароджених для 
лікування у спеціалізовані відділення.



Мета Програми
Метою Програми є реалізація державної політики щодо збереження 

здоров’я дітей та матерів шляхом покращання якості медичної допомоги, 
створення дієвої профілактичної системи, впровадження передових новітніх 
технологій в діяльність лікувально-профілактичних закладів.

Завдання Програми
1. Створення умов для безперервного підвищення кваліфікації лікарів 

акушерів-гінекологів, педіатрів, і молодшого медичного персоналу.
2. Укомплектування посад педіатрів у МЦРЛ
3. Впровадження сучасних підходів до надання медичної допомоги 

дітям і матерям, заснованих на принципах доказової медицини.
4. Посилення санітарно-освітньої роботи серед населення, залучення 

сім’ї до пологів, пропаганда принципів і переваг грудного вигодовування.
5. Забезпечення дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років 

молочними сумішами.

і Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до 
законодавства за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради:

Для виконання Програми -в 2021 році необхідно 50000 гри.

Для виконання Програми -в 2022 році необхідно 52000 грн.
j ; ' ї 1 1

Для виконання Програми -в 2023 році необхідно 54000 грн.

Очікувані результати 
■

Результати реалізації Програми: 
поліпшення здоров’я матерів і дітей;

- проведення повноцінного обстеження вагітних жінок;
- зниження рівня захворюваності дитячого населення, особливо 

новонароджених;
! - зниження рівня народження дітей із вродженими вадами розвитку; 

зниження рівня дитячої інвалідності;
- зниження рівня малюкової смертності;
- поліпшення матеріально-технічних умов дитячого та пологового 

відділень;
- поліпшення інформованості дітей та підлітків, батьків щодо переваг 

здорового способу життя.

Секретар Безлюдівської селищної ради /с ,, Яиа Стасєва
і ; г !' Л" '! 4 ; । 1 / j'if ■ ■. і. ' :: : / /



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Програми 
імунопрофілактики населення на
2021 - 2023 роки

Розглянувши лисі Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради .(Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15 >2.2020 року № 225, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року, на підставі ст. 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму імунопрофілактики населення на 2021 - 2023 
рои (далі - Програма) (додається).

2. Безлюдівській селищній раді передбачати кошти на реалізацію 
заходів Програми, виходячи з можливостей 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.) та постійну комісію з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівській селищний голова Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення II сесії VIII скликання 
від 22 грудня 2020 року 
Безлюдівський селищний голова

ПРОГРАМА 
ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ 

НАСЕЛЕННЯ 
НА 2021-2023 РОКИ

сел. Безлюдівка
2020 рік



Вступ

Програма імунопрофілактики населення на 2021 -2023 роки (далі - 
Програма) розроблена з метою забезпечення епідеміологічного благополуччя 
населення сіл та селищ, які входять до складу Безлюдівської селищної ради. 
Профілактика інфекційних хвороб шляхом проведення щеплень є 
найефективнішим механізмом забезпечення охорони здоров’я населення.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні епідемічного благополуччя 
населення Харківського району з інфекційних хвороб, керованих засобами 
специфічної профілактики, створення умов для зниження рівня захворюваності, 
смертності та інвалідності від найпоширеніших хвороб.

З метою ефективного забезпечення захисту населення району від 
інфекційних хвороб і ефективного використання вакцин планомірне постачання 
медичних імунобіологічних препаратів для проведення профілактичних 
щеплень, включених до календаря буде здійснюватися, за рахунок коштів 
державного бюджету, а для проведення щеплень за епідемічними показниками 
- за рахунок коштів районного бюджету.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення охоплення щепленнями населення проти інфекційних хвороб, 
включених до календаря, не менше, як на 95% ;
- зниження рівня захворюваності людей на дифтерію, правець, кашлюк, 
туберкульоз, кіп, епідемічний паротит, краснуху, вірусний гепатит шляхом 
щеплень;
- контроль за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів, що 
здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб;
- забезпечення безпечного щеплення населення проти інфекційних хвороб;
- утилізація шприців та ін’єкційного матеріалу;
- здійснення контролю за якістю імунобіологічних препаратів;
- створення ефективної системи транспортування та зберігання 
імунобіологічних препаратів;
- підготовка фахівців з імунопрофілактики;
- подальший розвиток системи інформування населення щодо заходів 
профілактики інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної 
профілактики.

Фінансове забезпечення виконання Програми



Для досягнення очікуваних результатів виконання Програми 
передбачається: її фінансування з районного бюджету та отримання можливих 
цільових поставок з обласного та державного бюджетів.

Необхідні кошти для фінансування Програми на 2021 рік - 100000 грн.

Організаційно-методичні заходи щодо профілактики і боротьби з 
інфекційними хворобами, керованими засобами специфічної профілактики 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 роки.

1. Розробити та затвердити комплексні плани імунопрофілактики 
населення, у т.ч. з епідемічними показаннями по адміністративних 
територіях .

Комунальне некомерційне 
підприємство Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району» 
Щорічно

2. Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів, включених до 
календаря профілактичних щеплень та епідемічними показниками, 
відповідно до чинного законодавства.

Комунальне некомерційне 
підприємство Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

3. Забезпечити дієвий контроль за виконанням планів імунопрофілактики 
населення

Комунальне некомерційне 
підприємство Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району» 
2021-2023р.р.

4. Забезпечити проведення профілактичних щеплень згідно з календарем та 
за епідемічними показниками, звернувши особливу увагу на своєчасність 
охоплення населення щепленнями проти дифтерії, правця, кашлюку, 
кору, туберкульозу, епідемічного паротиту, краснухи, вірусного гепатиту 
В, поліомієліту.



Комунальне некомерційне 
підприємство Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

5. Щорічно використовувати прогноз Українського центру грипу на 
наступний епідсезон щодо захворюваності грипом та іншими 
респіраторними інфекціями. Своєчасно проводити перед сезонну 
імунопрофілактику цієї інфекції серед груп епідемічного ризикуд

Генеральному директору 
комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

6. Продовжити роботу з практичного впровадження комбінованих вакцин.

Генеральному директору 
комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

7. Визначити групи ризику, що впливають на рівень захворюваності. 
Забезпечити максимальне охоплення щепленнями проти гепатиту «В» 
визначених контингентів.

Генеральному директору 
комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно



8. Організувати семінарські заняття з питань безпечного проведення 
профілактичних щеплень для медпрацівників, іцо їх проводять, з 
послідуючим прийняттям заліку.

Комунальне некомерційне 
підприємство Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

9. Запровадити широку популяризацію заходів імунопрофілактики через 
засоби масової інформації.

Генеральному директору 
комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

Постійно

10. Організувати семінари фахівців, які займаються імунопрофілактикою.

Генеральному директору 
комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної 
ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району»

2021-2023 роки.

Очікувані результати

Координація передбачених Програмою заходів покладається на 
Комунальне некомерційне підприємство Безлюдівської селищної ради «Центр 
первинної медичної допомоги № З Харківського району», на генерального 
директора Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської 
селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського 
району».



Виконання Програми дасть змогу досягти цілей, визначених 
програмними документами ВООЗ «Основи політики досягнення здоров’я для 
всіх у Європейському регіоні», зокрема:

пріоритетну боротьбі із захворюваність до 2023року-
показник захворюваності на дифтерію повинен бути меншим від 0,1 на 

100 тис. населення;
зменшення вірусоносіїв гепатиту В - на 80% в результаті включення 

вакцини проти гепатиту В до програми імунопрофілактики населення країни;
розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку та інфекційної 

хвороби, викликаної гемофільною паличкою типу b (НіЬ)- менший від 1 на 100 
тис. населення; ; =

вродженої краснухи - менше ніж на 0,01 на 100 тис. новонароджених.

Секретар Безлюдівської селищної ради Яна Стасєва



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року
І' ! 1 11 і J. •' і ‘ ' V і - ' j С І
I ' ' ' !

Про затвердження програми 
боротьби із захворюванням на 
туберкульоз на 2020 - 2023 роки

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12.2020 року № 225 про затвердження програми 
боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 - 2023 роки, враховуючи 
висновки постійних комісій з питань бюджету та з питань охорони здоров’я, 
освіти, соціальних питань, культури, молодіжної політики, фізичної культури 
га спорту, на підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму боротьби із захворюванням на туберкульоз 
на 2021 - 2023 роки (додається).

2. Безлюдівській селищній раді щороку під час формування місцевого 
бюджету передбачати кошти для реалізації цієї Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь 1.М.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення II сесії VIII скликання 
від 22 грудня 2020 року

селищний голова

М.М Кузьмінов

ПРОГРАМА 
БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ 

НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
НА 2021 -2023 роки

сел. Безлюдівка
2020 рік



Вступ

Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 - 2023 рокг- 
(далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про боротьбу і: 
захворюванням на туберкульоз» (№ 2586-14 від 05.07.2001 р. зі змінами) 
Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччг 
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» ( зі змінами) 
наказу . МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. «Уніфікований клінічниї 
протокол/ первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинно' 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим хворим на туберкульоз».

В основу програми покладені пропозиції щодо своєчасного виявлення т; 
діагностики туберкульозу, лікування та його профілактики, проведеній 
диспансерних та санітарно-соціальних заходів.

Обгрунтування проблеми

Соціально-економічні зрушення останніх років в Україні, зміні 
соціального та ' економічного укладів суспільства призвели до поширень; 
захворюваності на туберкульоз до розмірів епідемії, яка з 1995 року неухильне 
прогресує- і р однією з основних медико-соціальних проблем. Зафіксоване 
поширення всіх форм туберкульозу. Щорічно зростає кількість хворих Ні 
туберкульоз. 1 Іипі туберкульоз в-Україні, є найпоширенішою інфекційнок 
хворобою, яка призводить до найбільшої кількості смертних випадк.. 
від інфекційної патології.

Мета програми

Метою програми є координація проведення проз туберкульозних заході! 
та конзролю за поширенням епідемії туберкульозу в -селах та селищах, як 
хвійшли до безлюдівської селищної ради, своєчасне виявлення, діагностика 
лікування та його профілактика, проведення своєчасних та всеосяжню 
диспансерних та санітарно-соціальних заходів, а саме :

- закупівля туберкуліну для проведення туберкул і нодіагностики;
-- інформування населення через засоби масової інформації ( газет;
Трибуна трудящих) про необхідність та методи профілактикг 
туберкульозу;

Виконання необхідних заходів, які стосуються профілактики, виявленн'7 
діагностики та лікування туберкульозу .

Очікувані результати

Зниження показників захворюваності та смертності від туберкульо”' 
серед населення району.

Збільшення показників охоплення населення району своєчасна 
ф д юоро графі ч и и м обстеженням.



Збільшення показника охоплення бактеріологічним обстежені . 
мокротиння.

Підвищення якості хіміопрофілактики та лікування хворих 
туберкульоз.

Фінансове забезпечення

Реалізація Програми буде забезпечуватись за рахунок коші 
Ьезлюдщськбї селищної ради, а також завдяки щорічному отримань 
протитуберкульозних препаратів за рахунок Державного бюджету.
Орієнтовна потреба у фінансуванні на 2021 рік для придбання туберкул’’ 
складає 1 38 944, 40 грн.

ЦрМС Д Дози Упаковки (к-ть) Сума грн.
1 КПП ЦПМД .N’.'3 4998— 833 138944, 40

Секретар Ьезлюдівської селищної ради Яна Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Програми лікарського 
забезпечення мешканців сіл та селищ, 
які увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання на 2021- 
2023 роки

Розглянувши подання Комунального некомерці иного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12 2020 року № 225 про затвердження Програми 
лікарського забезпечення мешканців сіл та селищ, які увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання на 2021 - 2023 роки, відповідно до Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 
жовтня 2014 року № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) 
захворювань», враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики га з питань бюджету, на підставі ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму лікарського забезпечення мешканців 
Харківського району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 
2021 -2023 роки (додається).

2. Доручити виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради 
щороку під час формування місцевого бюджету передбачати кошти для 
реалізації цієї Програми.



3. 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 11 сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
від 22 грудня 2020 року

ПРОГРАМА 
ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА СЕЛИЩ, ЯКІ 
СТРАЖДАЮТЬ НА РІДКІСНІ (ОРФАННІ) 

ЗАХВОРЮВАННЯ 
НА 2021-2023 рр.

сел. Безлюдівка 2021



Обґрунтування Програми

Програма «ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА 
СЕЛИЩ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ БЕЗЛЮДІВСЬО СЕЛИЩНОЇ РАДИ, 
ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РІДКІСНІ (ОРФАННІ) ЗАХВОРЮВАННЯ НА 2021- 
2023 рр.» (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 
жовтня 2014 року № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) 
захворювань» та розпорядження голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 02 вересня 2015 року № 390 «Про забезпечення громадян 
Харківської області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання».

Необхідність у створенні Програми обумовлена необхідністю 
забезпечити мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного споживання

Функціонування програми надасть можливість забезпечити хворих на 
гемофілію, фенілкетонурії, акромегалію, спинальну м’язову атрофію та інші 
рідкісні захворювання необхідними лікарськими засобами та продуктами для 
спеціального дієтичного споживання.

Мета Програми

Метою реалізації І Ірсграми є досягнення таких цілей:
забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої 

медичної допомоги жителям та внутрішньо переміщеним особам, як мешкають 
на території селищної ради і страждають на орфанні захворювання та надання 
їм лікарських засобів та продуктів для спеціального дієтичного споживання 
(код за державним класифікатором ДК 021:2015 15881000-7).

збереження та зміцнення здоров’я населення, продовження періоду 
активного довголіття і тривалості життя людей;

створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації 
конституційних прав мешканців селищної ради на охорону здоров’я та 
медичну допомогу;

ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних 
ресурсів;

Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюється по коду бюджету ( 

ТПКВККМБ 2152 КФК0763 - відшкодування вартості лікарських засобів для



лікування окремих захворювань) та інших джерел не заборонених 
законодавством. Забезпечення Програми буде здійснюватись за рахунок 
відшкодування коштів аптечним закладам.

Фінансування Програми буде здійснюватись з урахуванням можливостей 
місцевого бюджету та з урахуванням дій відповідних державних програм.

Орієнтовна потреба у фінансуванні
на 2021 рік - 100000,0 тис. грн.

Заходи щодо виконання програми

На базі існуючих стандартів якості розробити і впровадити систему 
контролю за якістю, повнотою та своєчасністю надання лікарських засобів та 
продуктів для спеціального дієтичного споживання, а також медичної допомоги 
пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання .

Генеральний директор КНП«ЦПМД № З» 
Термін: Постійно

Продовжувати практику роботи виїзних спеціалізованих бригад фахівців 
Мереф’янської ЦРЛ для проведення оглядів та надання вузькими фахівцями 
допомоги мешканцям, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Генеральний директор КНП«ЦПМД № З»
Термін: Постійно

Проводити профілактичні огляди, лікування громадян району, які 
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання

Генеральний директор КНП«ЦПМД № З»
Термін: Постійно

Передбачати в бюджеті галузі охорони здоров’я району на 2018-2020 рр. 
кошти для виконання Програми.

Фінансове управління
Безлюдівської селищної ради

Координувати та контролювати ефективне використання коштів, які 
виділені на виконання ціє" Програми.

Фінансове управління
Безлюдівської селищної ради

Секретар селищної ради Яна Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II ctt’.fl VIII скликання

РІШЕННЯ
від 22 грудня 2020 року

Про затвердження Комплексної 
програми «Цукровий діабет» на 2021 
рік

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12.2020 року № 225, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року, на підставі ст. 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комппексну програму «Цукровий діабет» на 2021 рік (далі 
- Програма) (додається).

2. Безлюдівській селищній раді передбачати кошти на реалізацію 
заходів Програми, виходячи з можливостей 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.) та постійну комісію з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівській селищний голева Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення II сесії VIII скликання
від 22 грудня 2020 року

селищний голова

М.М Кузьмінов

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
«ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» 

НА 2021 РІК

сел, Безлюдівка
2020 рік



Вступ

Комплексна програма «Цукровий діабет на 2021 рік» розроблена 
відповідно до Указу Президента України від 21.05.1999 р. № 545/99 «Про 
комплексну програму «Цукровий діабет» та розпорядження голови Харківської 
обласної державної адміністрації від 10.08.1999 р. № 665 «Про організацію 
виконання Указу Президента України від 21.05.1999 р. № 545/99 «Про 
комплексну програму «Цукровий діабет».

В основу програми покладені пропозиції щодо поліпшення надання 
медичної допомоги хворим на цукровий діабет та удосконаленню системи 
профілактики і ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень.

Обгрунтування проблеми

За останні роки розповсюдженість та захворюваність на цукровий діабет 
зростає в Україні, в тому числі і в селах і селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради . Цукровий діабет є одним з тяжких захворювань, 
що своїми ускладненнями з боку інших органів і систем призводить до 
інвалідності, зниженню тривалості та погіршенню якості життя хворих. 
Актуальність проблеми цукрового діабету є важливою з огляду на соціально- 
економічні наслідки, які виникають у суспільстві внаслідок захворюваності осіб 
у працездатному віці.

Хворих на цукровий діабет в селах і селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради зареєстровано 139 осіб, які всі є 
інсулінозалежними.

Необхідно зазначити, що в 2020 році деяким категоріям хворих були 
збільшені дози інсуліну, хворим проводились заміни інсулінів у зв’язку з їх 
тривалою відсутністю в аптечній мережі, таких, як Інсуман базал, Інсуман 
рапід, Інсуман комб тощо.

Беручи до уваги те, що проблема цукрового діабету за роки дії районної 
комплексної програми «Цукровий діабет» не стала менш актуальною, 
розроблено місцеву комплексну програму «Цукровий діабет на 2021 рік».

Мета програми
Метою програми є забезпечення хворих на цукровий діабет доступною та 

якісною ендокринологічною допомогою, зниження рівня захворюваності 
цукровим діабетом, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, 
інвалідності та смертності, а також збільшення тривалості та поліпшення якості 
життя хворих на цукровий діабет.

Очікувані результати
- Підвищення виявлення цукрового діабету при цільових 

профоглядах населення;
- зниження рівня захворюваності цукровим діабетом серед 

мешканців району;



- своєчасний та якісний диспансерний нагляд за хворими на 
цукровий діабет;

- якісне лікування хворих на цукровий діабет, зменшення його 
ускладнень;

- зменшення показника виходу на інвалідність хворих на цукровий 
діабет;

- збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на 
цукровий діабет.

Фінансування програми
Реалізація Програми буде забезпечуватись за рахунок коштів місцевого 

бюджету згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. 
N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань», постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1071 «Про порядок закупівлі 
лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що 
фінансуються з бюджету та Постановою Кабінету Міністрів України від 09 
листопада 2016 року N 863 «Про запровадження відшкодування лікарських 
засобів».

2021 рік
Необхідне фінансування проводиться з державного та місцевого 

бюджетів в сумі 100 000 грн./міс

Контроль за реалізацією програми

У реалізації та контролю програми бере участь керівництво 
Комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради «Центр 
первинної медичної допомоги № 3 Харківського району.

Заслуховувати стан реалізації заходів щодо виконання комплексної 
програми «Цукровий діабет» 2 рази на рік на засіданнях виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради.
: • і ■: ' '

< ; . і і u 7 ; '
Секретар Безлюдівської селищної ради Яна Стасєва
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
—

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 22 грудня 2020 року

Про затвердження 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

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12.2020 року № 225, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року, керуючись ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити цільову Програму по наданню адресної грошової 
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на 
території сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради та 
отримують програмний гемодіаліз, на 2021-2023 роки (додається).

Виконавцем даної Програми визначити Комунального
некомерційного підприємства Харківської районної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району.

3. Доручити Безлюдівській селищній раді щороку під час формування 
місцевого бюджету передбачати кошти для реалізації цієї Програми, виходячи з 
можливостей бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь 1.М.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівській селищний голова Микола Кузьмінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення II сесії VIII скликання
від 22 грудня 2020 року

Безлюдівський селищний голова

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
ПО НАДАННЮ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ХРОНІЧНОЮ 
НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЯКІ 

ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СІЛ ТА 
СЕЛИЩ , ЯКІ УВІЙШЛИ ДО СКЛАДУ 

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА 
ОТРИМУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ 

ГЕМОДІАЛІЗ, НА 2021-2023 РОКИ

сел. Безлюдівка
2020



1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Цільова Програма по наданню адресної грошової допомоги хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території сіл та селищ, 
які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради та отримують програмний 
гемодіаліз на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 30.09.2003 р. № 65/462 «Про поліпшення якості 
та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного 
профілю».

У Харківському районі станом на 01.12.2020 р., зареєстровано 2 хворих з 
хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 
базі Харківського обласного центру урології і нефрології ім. В. І. Шаповала. Це 
люди, які за станом здоров’я змушені у своїй більшості тричі на тиждень 
проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки). Всі 
вони є хворими з інвалідністю 1 групи та в зв’язку з тяжкістю перебігу хвороби 
не можуть використовувати транспорт загального користування.

Цією програмою передбачається надання цільової грошової допомоги 
хворим з хронічною нирковою недостатністю для відшкодування витрат на 
проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до м. Харкова в якому 
вони отримують програмний гемодіаліз.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета програми - покращення доступності медичної допомоги хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, дотримання стандартів та протоколів 
надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, 
забезпечення перевезення хворих до Харківського обласного клінічного центру 
урології і нефрології імені В.І. Шаповалова для проведення гемодіалізу та у 
зворотному напрямку, покращення соціального захисту та якості життя хворих 
з хронічною нирковою недостатністю.

3. ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

№ Найменування заходу Виконавці Термін виконання

1.

і ■
Взяття на облік хворих на 

хронічну ниркову 
недостатність з 

інвалідністю І групи
Постійно

2
Забезпечення нарахування 
коштів для відшкодування 

вартості проїзду
Щомісячно



3.

Забезпечення своєчасного 
перерахування особам для 

відшкодування вартості 
проїзду

Щомісячно (при 
наявності коштів)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

За призначенням цільової грошової допомоги хворі з хронічною 
нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз, звертаються 
до Виконавця з відповідною заявою, на основі якої формується справа інваліда, 
що претендує на таку допомогу, до якої додаються такі документи:

довідка з лікарні, що підтверджує отримання програмного 
гемодіалізу та її копію;

паспорт та його копія;
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному 

реєстрі фізичних осіб-платників податків та її копію;
довідка МСЕК та її копія про призначення інвалідності.

Виконавець проводить призначення допомоги з 1 числа місяця, 
наступного за місяцем, в якому подано заяву з пакетом документів, складає 
відомості та списки на виплату через установу банку.

Призначення та виплата допомоги проводиться щомісячно.
Виплата допомоги перераховується на особовий рахунок в банку, що 

зазначається в заяві.

*Розрахуцок суми грошової допомоги проводиться за формулою:
■ І

2021 рік
Сдоп ~ В * ВИТр w Ц, — де
Сдор - сума грошової допомоги в грн.
В відстань від місця проживання хворого до місця проведення гемодіалізу та 
в зворотному напрямку (в км.)
Витр - витрати бензину на 1 км пробігу в літрах
Цл - ціна 1 л бензйну (в грн.)
ІСІЩ- прогнозований індекс споживчих цін, враховується станом на 01.01.2021
Р- І -

2022 рік
СД01, = В * В11тр * (Цл * Іспц) - де
С І0Г1- сума грошової допомоги в грн.
В - відстань від місця проживання хворого до місця проведення гемодіалізу та 
в зворотному напрямку (в км.)
Витр- витрати бензину на 1 км пробігу в літрах
1Е - ціна 1 л бензину (в грн.)
1СІІІІ - прогнозований індекс споживчих цін, враховується станом на 01.01.2022
Р-



I

2023 рік
Сдоп ~ В Х ВИТр * (Цл * Іспц) ~ ДЄ

Сдои - сума грошової допомоги в грн.
В - відстань від місця проживання хворого до місця проведення гемодіалізу та 
в зворотному напрямку (в км.)
Витр- витрати бензину на 1 км пробігу в літрах
Ц, - ціна 1л бензину (в грн.)
Іеі1ц- прогнозований індекс споживчих цін, враховується станом на 01.01.2023

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Безлюдівської селищної ради.

Виконавець за підсумками року аналізує та подає Безлюдівській селищній 
раді звіт про виконання Програми та виносить пропозиції Безлюдівській 
селищній раді і фінансовому управлінню звіт щодо уточнення потреби в 
коштах на наступний рік

Обсяги фінансування Програми

II • і- ’ > ■На що виділяються 
кошти

Джерела 
фінансу- 

вання

Орієнтовний обсяг 
фінансування, грн.

2021 р. 2022 р. 2023 р.
Надання цільової

грошової допомрги
хворим з хронічною 
нирковою 
недостатністю, з
інвалідністю І групи, 
що отримують
програмний гемодіаліз, 
на період до 2021 року

Безлюдівська 
селищна 
рада

50134,00 386 124,00 407 747,00

Розрахунок орієнтовного обсягу фінансування на 2021 рік проведено за 
жовтень - грудень місяці.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

6.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії на 
постійну з питагіь охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
спорту та культури та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів 
та комунальної власності.

Яка СтасєваСекретар Безлюдівської селищної ради



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ О РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

Р І III Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року

Про затвердження регіональної 
програми «Онкологія» на 2021 - 2023 
роки

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 15.12.2020 року № 225, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року, на підставі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИ Л А:

1. Затвердити регіональну програму «Онкологія» на 2021 2023 роки
(додається).

2. Безлюдівський селищній раді передбачати кошти для реалізації 
даноъ Програми, виходячи з можливості бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗБМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням II сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 22 грудня 2020 року
Безлюдовський селищний голова

М.М. Кузьмінов

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ОНКОЛОГІЯ»

НА 2021-2023 рр.

сел. Безлюдівка
2020 рік



tiemyn

Регіональна програма «Онкологія» спрямована на реалізацію державної 
політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у 
спеціалізованій онкологічній допомозі.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико- 
біологічних і соціально-економічних проблем. Захворюваність і смертність від 
раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та 
значним старінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік 
і кожна п’ята жінка може захворіти на рак. Рак є причиною більш як 15 
відсотків усіх летальних випадків Й<-поступається за цим показником лише 
серцево-судинним захворюванням, 35 відсотків померлих від раку особи 
працездатного віку.

Серед локалізацій частіше зустрічався рак молочної залози, рак шийки та 
тіла матки, прямої кишки, ротової порожнини. Питома вага раку легенів та 
шлунку також є високою.

Стійкі тенденції до зростання захворюваності та смертності від раку, 
можливість онкологічних ефектів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, необхідність включення до 
системи протиракової боротьби не тільки онкологічних, а й інших лікувально- 
профілактичних закладів, а також установ та закладів усіх галузей економіки, 
науки, освіти, культури, засобів масової інформації.

Незадовільне забезпечення онкологічних закладів лікувально- 
діагностичною апаратурою істотно обмежує можливості проведення 
діагностики та лікування злоякісних новоутворень, а обмеженість фінансових 
ресурсів онкологічних закладів погіршує забезпечення онкологічних хворих 
хіміотерапевтичним лікуванням, без якого неможливе одужання хворого. У 
зв’язку з цим у 2-3 рази скорочується тривалість життя онкологічного хворого, 
зростає кількість хворих, які стають інвалідами.

Такий стан не дає змоги забезпечити реалізацію державних соціальних 
гарантій та дотримання нормативів спеціалізованої онкологічної допомоги 
хворим на рак відповідно до галузевих стандартів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 27 липня 1998р. №226.

Мета та основні завдання програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів 
з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, 
зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність 
внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та 
поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Основні завдання Програми

підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології шляхом 
залучення засобів масової інформації, до пропаганди здорового способу життя 
та профілактики злоякісних новоутворень;



поліпшення своєчасної та ранньої діагностики раку, підвищення з 
дією метою кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення 
захворювання та забезпечення лікування хворих на рак;

постійний моніторинг рівня захворюваності на рак та стану надання 
онкологічної допомоги населенню;

організація онкологічної допомоги, діагностики, лікування та 
реабілітації онкологічних хворих;

визначення потреб і пріоритетів в організації онкологічної 
допомоги населенню виходячи з рівня, динаміки та структури онкологічної 
захворюваності.

І
Фінансове забезпечення програми 

ж гнання я-
Фінансування Програми буде здійснюватися відповідно до законодавства 

за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Лікування онкопатологїї

Передбачити в бюджеті Безлюдівської селищної ради кошти на 
закупівлю лікарських засобів ( хіміотерапія та знеболювальні) для пільгового 
лікування хворих на онкопатологію для відшкодування коштів аптечним 
закладам, які видають хворим лікарські засоби ( хіміотерапія та 
знеболювальні) згідно наданих пільгових рецептів.

Очікувані результати

- підвищити рівень профілактики та забезпечити проведення своєчасної 
діагностики раку;

- знизити летальність, зменшити кількість первинних виходів на 
інвалідність онкологічних хворих, збільшити тривалість та поліпшити якість їх 
життя;

- зменшити соціально-економічні втрати населення району у зв’язку з 
онкологічними захворюваннями та смертю від раку осіб працездатного віку.

Контроль за реалізацією програми

В реалізації програми беруть участь, генеральний директор, медичний 
директор, завідувачі амбулаторією ЦПМД.

Контроль за реалізацією програми здійснює Безлюдівська селищна рада 
шляхом щорічного моніторингу затверджених заходів програми із 
заслуховуванням результатів роботи на сесії 1 раз на рік.



Вторинна профілактика та рання діагностика онкопатології

Проводити виявлення серед населення осіб, що відносяться до груп 
підвищеного ризику, їх оздоровлення та диспансерного нагляду за ними з 
урахуванням спадкової схильності, професійних впливів, вікових особливостей, 
наявності передракових захворювань, хронічного стресу, тютюнопаління тощо.

Генеральний директор, медичний директор, 
завідувачі амбулаторією ЦІІМД, 

2021-2023 роки

Продовжувати впровадження скринінгових програм з метою раннього 
виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень 
зовнішньої локалізації.

Генеральний директор, медичний директор, 
завідувачі амбулаторією ЦІІМД, 

2021-2023 роки

Проводити заняття з лікарями і середнім персоналом мережі загальної 
практики сімейної медицини з питань формування груп ризику та своєчасної 
діагностики і лікування раку.

Генеральний директор, медичний директор, 
завідувачі амбулаторією 11,1 ІМД, 

2021-2023 роки

Забезпечити проходження на короткотермінових курсах, створених на 
базі обласного онкологічного диспансеру, навчання акушерів-гінекологів, 
хірургів, фельдшерів, акушерок.

Медичний директор, 
завідувачі амбулаторією ІЦ ІМД, 

2021-2023 роки

Продовжувати впровадження сучасних методів діагностики, 
онкозахворювань на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню.

Медичний директор, 
завідувачі амбулаторією ЦІІМД, 

2021-2023 роки

Розширити мережу стаціонарів на дому для надання онкохворим 
симптоматичної допомоги.

Генеральний директор 
завідувачі амбулаторією ЦІІМД, 

2021-2023 роки



Забезпечити ефективну роботу протиракових комісій у Мсреф'янській 
ІЦРЛ та Центрах ГІМСД району

Генеральний директор 
завідувачі амбулаторією ЦІ ІМД, 

2021-2023 роки

Широко інформувати населення через засоби масової інформації 
( газета Трибуна трудящих) про необхідність та методи профілактики раку.

Завідувачі амбулаторією ЦІІМД, 
2021-2023 роки

Секретар Безлюдівської селищної ради Я на Стасєва



У КРАЇ НА 
БіВЛЮДІВСЬКА С Ї.ЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIIІ скликання

РIII Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу в комунальну власність Безлюдівської селищної ради 
земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі амбулаторії 
загальної практики сімейної меди тини в смт. Безлюдівка по вулиці 
Кооперативній, 32 Харківського району Харківської області.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Безлюдівській селищній раді для обслуговування 
нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейно’ медицини за 
рахунок категорії земель житлове»' та громадської забудови по вул. 
Кооперативній 32 в смт. Безлюдіво на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, витяг з Державного 
Земельного кадастру НВ- 2308373163020, керуючись Земельним Кодексом 
України, Законом України «Про державний земельний кадастр», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ II И Л А :
1. Затвердити проект з< млеустрою щодо земельної ділянки 

Безлюдівській селищнйі раді для обслуговування нежитлової 
будівлі амбулаторії заг ільної практики сімейної медицини <а 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови по 
вул. Кооперативній 32 в сел Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району

2 Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради провести 
державну реєстрацію земельної ділянки коммнальшй власності, 
площею 0,4672 та • цільовим призначенням 03.03 для 
будівництва та обслугс вування будівель закладів здоров'я та 
соціальної допомоги за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту селища 
міського типу Безлюді зка по вулиці Кооперативна, 32 на 
території Безлюдівсьюї селищної ради Харківського району 
Харківської області. Кадастровий номер 
6325155600:00:017:0052.

3. Контроль за виконані я Даного рішення покласти на постійну 
комісію Безлюдівськсщуселищної ради з питань земельних 
відносин та екології. . h | 1»/ЩА 4

І і' “ 1 у І И *' І і

' ЙЙЗг/У : М. КУЗЬМІ нов



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Кануннікову Сергію Миколайовичу в смт. Васишеве по вулиці 
Слобідська/провулок Слобідський 48/6 Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Кануннікова Сергія 
Миколайовича про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в смт 
Васищеве по вулиці Слобідська/провулок Слобідський 48/6, 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Кануннікова Сергія Миколайовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селищі міського типу 
Васищеве по вулиці Слобідська/провулок Слобідський, 48/6 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кануннікову Сергію 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325156400:00:008:0110 ), 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 селища міського типу Васищеве по вулиці 
Слобідська/провулок Слобідський, 48/6 Харківського району

Миколайовичу право3.
Харківської області.
Громадянину Кануннікову Сергі
власності на земельц^ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на ц$рухбме майно та реєстрі прав
власності на нерухо

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н сесія VIП скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Васищевій Аллі Анатоліївні в с. Васищеве по вулиці 
Клубнична , 18 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Васищевої Алли Анатоліївни про
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве по 
вулиці Клубнична, 18, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, відповідно до ст. 11 8,121 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення) відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Васищевої Алли Анатоліївни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селищі міського типу Васищеве по вулиці 
Клубнична, 18 Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Васищівій Аллі 
Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий номер
6325156400:00:019:0193 ), 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 селища міського типу Васищеве по вулиці Клубнична. 
18 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Васищівій Аллі Анатоліївні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майщ< тареєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

Безлюдівський селищний голова . Дк м. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Кануннікову Сергію Миколайовичу 
в смт. Васищеве по вулиці Слобідська І провулок Слобідський 

Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Кануинікова Сергія Миколайовича про 
передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Васищеве по вулиці Слобідська І провулок Слобідський 
, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, відповідно 
до ст.118,121 Земельного Кодексу У країни, п.5 ст.16 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської селищної ради

В И Р І .11 И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кануннікову Сергію Миколайовичу 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії 
землі на землі сільськогосподарського призначення в смт. 
Васищеве, вул. Слобідська / провулок Слобідський 
Харківського району Ха рківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кануннікову Сергію 
Миколайовичу земельну ділянку ( кадастровий номер 
6325156400:00:008:0111), площею 0,0900 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 Васищеве по вулиці 
Слобідська / провулок Слобідський Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Кануннікову Сергію Миколайовичу право
власності на земелы 
реєстрі речових 
власності на неру

ділянку зареєструвати в Державному 
е майно та реєстрі прав

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Єременко Олександру Івановичу в смт. Безлюдівка по вулиці 
Полунична, 163 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Єременко Олександра Івановича 
про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт 
Безлюдівка по вулиці Полунична, 163 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновленяя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Єременко Олександра Івановича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селищі міського типу 
Безлюдівка по вулиці Полунична, 163 Харківського
району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Єременко Олександру 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер
6325155600:00:036:0104), площею 0,1500 га для будівництва і

3.

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 Безлюдівка по вулиці Полунична, 
163 Харківського району Харківської області.
Громадянину Єременко Олександру Івановичу право
власності на земельн" 
реєстрі речових ) 
власності на не

щянку зареєструвати в Державному 
оме майно та реєстрі прав

ма

Безлюдівський селищний голов М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Вінза Галині Олександрівні в с. Хорошеве, провулок Дружний, 25

Розглянувши заяву гр. Вінда Галини Олександрівни про 
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Хорошеве по 
провулку Дружному, 25, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, відповідно до ст. 118,121 Земельного Кодексу У країни, 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Вінда Галини Олександрівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селищі міського типу Хорошеве по провулку 
Дружному, 25 Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Вінда Галині 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 
6325159100:00:010:0131). площею 0,1179 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та іромадської 
забудови Хорошівської селищної ради в межах населеного 
пункту^ селища міського типу Хорошеве по провулку 
Дружному, 25 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Вінда Галині Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Лисак Геннадію Івановичу в с. Хорошеве, вулиця Дачна, 3-А

Розглянувши заяву гр. Лисак Геннадія Івановича про 
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Хорошеве по 
вулиці Дачна, З-A, 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 гр. Лисак Геннадію Івановичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селищі міського типу Хорошеве по вулиці Дачна, 3- 
А Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатне у власність гр. Лисак Геннадію 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325159100:00:019:0109 ), площею 0,1500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Хорошівськ<Уї селищної ради в межах населеного
пункту селища міського типу Хорошеве по вулиці Дачна, 3-А 
Харківського району Ха зківської області.

3. Громадянину Лисак Геннадію Івановичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме
майно.

Безлюдівський селищний голо М. КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДШСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ області
Н сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Нечипоренко Ірині Іванівні в с. Хорошеве, вулиця Колективна, 11

Розглянувши заяву гр. Нечипоренко Ірини Іванівни про
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Хорошеве по 
вулиці Колективна, 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», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення! відновлен тя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Нечипоренко Ірині Іванівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селищі міського типу Хорошеве по вулиці 
Колективній, 11 Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Нечипоренко Ірині
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер
6325159100:00:016:0045), площею 0,1472 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Хорошівськоі селищної ради в межах населеного 
пункту селища місі кого типу Хорошеве по вулиці 
Колективна, 11 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Нечипоренко Ірині Іванівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майнодщреєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

Безлюдівський селищний голова М. КУ ЗЬМІ НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р I 111 Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд 
гр. Кошель Людмилі Олексіївні в с. Безлюдівка по вулиці
Р.Левицького, 12 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Кошель Людмили Олексіївни про 
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
вулиці Р.Левицького, 12, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, відповідно до ст. 18.121 Земельного Кодексу України, п.5 
ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської 
селишної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновленчя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Кошель Зюдмили Олексіївни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Р.Левицького. 12 
Харківського району Ха акІвської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кошель Людмилі 
Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:012:0073 і, площею 0,1081 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 Безлюдівка по вулиці 
Р.Левицького, 12 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Кошель Людмилі Олексіївні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майне та реєстрі прав власності на нерухоме
майно.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ7 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Пре передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Гр. Підкопай Роману Григоровичу в с. Безлюдівка по провулку 
Зміївському, 29 Харківського району Харківської області

Розглянувши за язу гр. Підкопай Романа І ригоровича
про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, осподарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по провулку Зміївському, 29 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 «Пую місцеве самоврядування в Україні», 
сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Підкопаг Романа Григоровича для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Без; юдівка по провулку Зміївському, 29 
Харківського району Ха зківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Підкопай Роману 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:026:00491, площею 0J 500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівсько, селищної ради в межах населеного 
пункту селища міськ зго типу Безлюдівка по провулку 
Зміївському, 29 Харків :ького району Харківської області.

З Громадянину Підкоп; й Роману Григоровичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прш^иа^чцерухоме майно га реєстрі прав 
власності на неру»^^'(айц'с/^\

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА € ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд для будівництва й обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр Дехтярьовій Катерині Віталіївні, 
гр. Рогулі Василю Віталійовичу в с. Безлюдівка по вулиці Удянській 
набережній, 104 Харківського району Харківської області.

Розглянувши заяву гр. Дехтярьової Катерини
Віталіївни,Рогулі Василя Віталійови іа про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Удянська 
набережна, 104 витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, відповідно до ст.89,118,121 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

ВИРІ Ш И Л А :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлен зя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Дехтярьової Катерини Віталіївни,гр. Рогулі 
Василя Віталійовича для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по вулиці Удянській набережній, 104 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатне у спільну сумісну власність гр. 
Дехтярьовій Катерині Віталіївні,гр. Рогулі Василю
Віталійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:041:0048), площею 0,1500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівсько: селищної ради в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Удянська 
набережна 104 Харкіьс жого району Харківської області.

3. Громадянам ДехтярїіцвійоГ^ІЦтерині Віталіївні, Рогулі 
Василю Віталійови^^Йр^^ь^Ь^ності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно та реєстрі прав щ авШг і на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р 1Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Ткаченко Галині Григорівні в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 99 
Харківського району Харківської оіїласті

Розглянувши заяву гр. Ткаченко Галини Григорівни про
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
вулиці Зміївська, 99 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення!відновлен ня) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Ткаченко Галини Григорівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 99 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Ткаченко Галині 
Григорівні земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:024:0073 і, площею 0,0592 га для будівництва і 
обслуговування житлов »го будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок кате торії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Зміївська, 
99 Харківського район} Харківської області.

3. Громадянці Ткаченко Галині Григорівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майне та реєстрі прав власності на нерухоме 
майно. __ _

Безлюдівський селищний голов; М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Гайденко Якову Григоровичу в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 
97 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Гайденко Яківа Григоровича про
передачу у власність земельної діляаки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
вулиці Зміївська, 97 витяг з Держав чого 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 У країні», сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновленчя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Гайденко Яківу Григоровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 97 
Харківського району Ха рківської області.

2. Передати безоплатне у власність гр. Гайденко Якову 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:024:00721, площею 0,0636 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівсько селищної ради в межах населеного 
пункту селища міськог»• типу Безлюдівка по вулиці Зміївська, 
97 Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Гайденко Якову Григоровичу право власності 
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на 
нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голов: М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Бойко Наталі Володимирівні ь с. Безлюдівка по вулиці Лиманська, 
9 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Бойко Наталі Володимирівни про
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
вулиці Лиманська, 9 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлен чя) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Бойко Наталі Володимирівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Лиманська, 9 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Бойко Наталі 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:004:0046 ), 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 селища міського типу Безлюдівка по вулиці Лиманська, 
9 Харківського району Сарківської області.

3. Громадянці Бойко Наталі Володимирівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майшута-реєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



і
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

II сесія VIII скликання

Р1 Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Ніколаєвській Зої Іванівні в сел Безлюдівка по вулиці Огородня, 45 
Харківського району Харківської області

Розглянувши заязу гр. Ніколаєвської Зої Іванівни про 
передачу у власність земельної ділязки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
вулиці Огородня, 45 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Ніколаєвської Зої Іванівни для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Бе шюдівка по вулиці Огородня, 45 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Ніколаєвській Зої
Іванівні земельну ділянку (кадастровий номер
6325155600:00:037:0058», площею 0,1500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель ; 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської
забудови Безлюдівсько селищної ради в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Огородня, 
45 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Ніколаєвс ькій Зої Іванівні право власності на 
земельну ділянку зареєс грувати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майне та реєстрі прав власності на нерухоме 
майно.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голов



БЕЗЛЮДІВСЬКА С J1 ИЩИ А РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія V] Ц скликання

Р I III Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Бабікяну Армену 
ішхановичу в с. Безлюдівка по вулиці Харківська

Розглянувши заяву гр. Бабікяна Армена Ішхановича про передачу у 
власність земельної ділянки дія ведення особистого селянського 
господарства в смт. Безлюдівка по ву іиці Харківська (біля буд.№29), витяг 
з Державного земельного кадастру тро земельну ділянку, відповідно до 
ст. 118, і 21 Земельного Кодексу України, п.5 ст.16 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сз.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської селищної ради

В И Р [ ill И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність і р. Бабікяну Армену Ішхановичу для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії 
землі на землі сільськогосподарського призначення в смт. 
Безлюдівка, вул. Харківська (біля буд. № 29) Харківського 
району Харківської області.

2. Передати безоплатне у власність гр. Бабікяну Армену 
Ішхановичу земельну ділянку ( кадастровий номер
6325155600:00:002:0074 і , площею 0,0524 га для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та гр імадської забудови з переведенням до 
категорії земель сільськ ^господарського призначення в межах 
населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці 
Харківська Харківсько о району Харківської області.

3. Громадянину Бабікяну Армену Ішхановичу право власності 
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі

Безлюдівський

речових прав на нер 
нерухоме майно.

селищний голова

V лону, ла

о та реєстрі прав власності на

М. КУЗЬМІНОВ



У КРАЇ НА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА С £ЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VI 1і скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року смт Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ягубову Адалет їсах огли і в смт.
Безлюдівка по вулиці Юності (біля буд. № 19)

Розглянувши заяву гр. Ягубова Адалет їсах огли про передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Безлюдівка по вишці Юності (біля буд.№19), витяг з 
Державного земельного кадастру поо земельну ділянку, відповідно до 
ст.118,121 Земельного Кодексу України, п.5 ст. і 6 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. Ягубову Адалету Ісаху огли для 
ведення особистого сшянського господарства за рахунок 
земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії 
землі на землі сільськогосподарського призначення в смт. 
Безлюдівка, вул. Юност (біля буд. № 19) Харківського району 
Харківської області.

2. Передати безоплатно у зласність гр. Ягубову Адалет їсах огли 
земельну ділянку ( кадастровий номер 6325155600:00:020:0381) 
, площею 0,0717 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 Юності 
(біля буд.№19) Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Ягубову Адалет їсах огли право власності на 
земельну ділянку зареа грувати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майію-іа-р^єстрі прав власності на нерухоме 
майно.

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Шевченко Сергію Олександровичу 
в с. Безлюдівка по вулиці Перемога 19 Харківського району 

Харківської області

Розглянувши заяву гр. Шевченко Сергія Олександровича про передачу 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Безлюдівка по вулиці Перемоги, 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

В И Р 1 Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність ф. Шевченко Сергію Олександровичу 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії 
землі на землі сільськогосподарського призначення в смт. 
Безлюдівка. вул. Перелоги Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатне у власність гр. Шевченко Сергію 
Олександровичу земельну ділянку ( кадастровий номер 
6325155600:00:026:00511, площею 0,1100 га для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови з переведенням до 
категорії земель сільськ эгосподарського призначення в межах 
населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці 
Перемоги Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Шевченко Сергію Олександровичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав 
власності на нерухоме і іайно.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



і
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ .ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Коваль Ользі Вікторівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по вулиці Р.Левицького, 125 К Харківського району Харківської 
області

Розглянувши заяву гр. Коваль Ольги Вікторівни 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 Р.Левицького 125 К, керуючись ст.12,118, 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

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Коваль Ользі Вікторівні 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 Р.Левицького, 125 К Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін з дати отримання рішення 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

4.

Державного земельного кадастру подати на затвердження до 
Безлюдівської селищної ралі 
Контроль за виконанням рішеїшя До 
комісію Безлюдівської селиідЙвї 
та екології.

ь земельних відносин
ти на постійно діючу

М.КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРА1 НА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIН скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні в смт. Безлюдівка по 
провулку Овочевому 34 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Балабанової Тетяни Анатоліївні з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по провулку 
Овочевому 34 , керуючись ст.12,118, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,1800 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської заС удови Безлюдівської селищної ради зі 
зміною до категорії земель сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по 
провулку Овочевому 34 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 ] ішєнйг' покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селиііщ^]^и^щитаНь земельних відносин 
та екології.

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ? ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр, Потеруха Миколі Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства з смт. Безлюдівка по вулиці Нагірна 
(біля будинку № 7) Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Потеруха Миколи Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по 
вулиці Нагірна (біля будинку № 7) , керуючись ст.12,118, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Потеруха Миколі Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1500 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради зі 
зміною до категорії земель сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по 
вулиці Нагірнаїбіля будиньу № 7) Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо в дведення 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 раді .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селі/^і^^^Й-і/Жтань земельних відносин 

І/--?&/т------ т\Ь зАта екологи. hj/і у&тЛХ

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОЕ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Козуб Олені Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в смт. Безлюдівка по вулиці Удянська 
набережна(біля будинку № 112) Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Козуб Олени Миколаївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по вулиці Удянська 
набережна (біля будинку № 112), керуючись ст. 12,118, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Козуб Олені Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства .орієнтовною площею 
0,3000 га за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради зі зміною до категорії 
земель сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Удянська 
набережна(біля будинку № 112) 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.
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 раді .

4. Контроль за виконанням ріщ£ 
комісію Безлюдівської сели 
та екології.

скласти
тань

на постійно діючу 
земельних відносин

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Юдіну Богдану Валерійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по вулиці Вишнева (біля ділянки № 50,51) Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Юдіна Богдана Валерійовича 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 Вишнева(біля ділянки № 50,51), керуючись ст. 12,118, 
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

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Юдіну Богдану Валерійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0.1000 га за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту селища 
міського типу Безлюдівка по вулиці Вишнева (біля ділянки № 
50,51) 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 раді .

4. Контроль за виконанням рі 
комісію Безлюдівської 
та екології.

Безлюдівський селищний голова

на постійно діючу 
земельних відносин

М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕ ЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Підкопай Миколі Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка 
по вулиці Зміївська 15 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Підкопай Миколи Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 
15 керуючись ст.12,118,Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Підкопай Миколі Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови зі зміною цільового призначення до категорії земель 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради, 
розташовану в межах населеного пункту селища міського типу 
Безлюдівка по вулиці Зміївська, 15 Харківського району.

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 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 голо

(У^ону Х{

рДЧЗЭбУ’

М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Стародубцевій 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 заяву 
громадянки Стародубцевої Л.М., сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) гр. Стародубцевій Любов Миколаївни для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, іцо розташована за 
межами населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Стародубцевій Любов Миколаївні 
земельну ділянку № 1505 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер
6325155600:01:002:0452 ), 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 Стародубцевій Любов Миколаївні право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:01:002:0452) 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Ксензовій Л.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 № 0255395, та 
звернення гр. Ксензовій Л.К., сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ксензовій Любов Кузьмівні 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 гектарі з, межі яких встановлено згідно з 
проектом організації території земельних часток (паїв) СВК 
«Харківська овочева фабрика», цо розташовані за межами населеного 
пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Ксензовій Л.К. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до 
Безлюдівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з читань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова ' 7 М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Ничипоренко Ю.Є. 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 заяву 
громадянки Ничипоренко Ю.Є., сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) гр. Ничипоренка Юрія Євгенійовича 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. Ничипоренко Юрію Євгенійовичу 
земельну ділянку № 1516 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер
6325155600:01:002:0448 ), площею 0,2213 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 Ничипоренко Юрію Євгенійовичу право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:01:002:0448) 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

/4Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІ НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО Р АЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VI11 скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Трач В.А. 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 заяву 
громадянина Трач В.А. сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) гр. Трач Валерія Антоновича для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харк вської області

2. Передати безоплатно у власність гр. Трач Валерію Антоновичу 
земельну ділянку № 1486 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 
6325155600:01:002:0453 ), площею 0,2108 га за рахунок категорії 
земель сільськогосподарською призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Трач Валерію Антоновичу право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:01:002:0453) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав 
власності на нерухоме майно ' s

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VII скликання

РІ Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про внесення змін до рішення XXXIII сесії VII скликання Безлюдівськзї 
селищної ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агаз» 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для іншого сільськогосподарського призначення (для 
обслуговування нежитлової будівлі картоплесховища ) за адресою смт. 
Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 К Харківського району Харківської 
області

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", Закону України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання директора ПП «Агат» Підкопай С.Ф., сесія 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення ХХХШ сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агат» розробку 
проекту землеустрою щодо відведені я земельної ДІЛЯНКИ в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення {для обслуговування нежитлової будівлі 
картоплесховища ) за адресою смт. Безлюдівка, вулиця Р.Левицького. 28 К 
Харківського району Харківської області та викласти його в наступній редакції:

1. Надати дозвіл ПП «Агат» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею 0,5200 га для 
іншого сільськогосподарського призначення - для обслуговування нежитлової 
будівлі картоплесховища ) в межах населеного пункту, смт Безлюдівка по 
вулиці РЛевицького, 28 К на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, за рахунок категорії земель запасу 
сільськогосподарського призначення

2. Зобов’язати директора ПП « Агат» Підкопай С.Ф. у місячний термш 
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 до 01.12. 2021 раку?’1

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної рада з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОН У ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VI) скликання

Р I III Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про внесення змін до рішення XXXIII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агат» 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для іншого сільськогосподарського призначення (для 
обслуговування нежитлової будівлі -контори) за адресою смт. Безлюдівка. 
вулиця Р.Левицького, 28 В Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.79і,120,123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання директора ПП «Агат» Підкопай С Ф.. сесія 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення XXXIII сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агат» розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення 'для обслуговування нежитлової будівлі 
контори) за адресою смт. Безлюдівка. вулиця Р.Левицького, 28 В Харківського 
району Харківської області та викласти його в наступній редакції:

1. Надати дозвіл ПП «Агат» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею 0.0800 га для 
іншого сільськогосподарського призначення - для обслуговування нежитлової 
будівлі контори) в межах населеного пункту, смт Безлюдівка по вулиці 
Р.Левицького, 28 в на території Бе людівської селищної ради Харківського 
району Харківської області, за рахунок категорії земель запасу 
сільськогосподарського призначення

2. Зобов'язати директора ПП « Агат» Підкопай С.Ф. у місячний термін 
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 до 01.12. 2021 рак^с^^.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної ради з питайь земельних відносин та екології

І Sy» ікАлі
V

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про внесення змін до рішення XXXIII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агат» 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для іншого сільськогосподарського призначення (для 
обслуговування нежитлової будівлі -сіносховища) за адресою смт. 
Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 Ж Харківського району Харківської 
області

Відповідно до ст.26 Закону У країни “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.791,120,123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України "Про державний земельний 
кадастр", розглянувши клопотання директора ПП «Агат» Підкопай С.Ф., сесія 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення ХХХШ сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 24 грудня 2019 року : Про надання дозволу ПП « Агат» розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлової будівлі - 
сіносховища) за адресою смт. Безлюдівка, вулиця Р.Левицького, 28 Ж 
Харківського району Харківської області та викласти його в наступній редакції:

1. Надати дозвіл ПП «Агат» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею 0,8500 га для 
іншого сільськогосподарського призначення - для обслуговування нежитлової 
будівлі сіносховища) в межах населеного пункту, смт Безлюдівка по вулиці 
Р.Левицького, 28 Ж на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області, за рахунок категорії земель запасу
сільськогосподарського призначення

2. Зобов'язати директора ПП « Агат» Підкопай С.Ф. у місячний термін 
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 до 01.12. 2021 року

4. Контроль за виконанням^,} 
комісію Безлюдівської селищної

рішення покласти на постійно діючу
ди з питань земельних відносин та екології.

7/ М. КУЗЬМІНОВ
І9б6$° * уХ 
а 1 W УіХ

Безлюдівський селищний голова



і
У КРАЇ НА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА С Е.ЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про внесення змін до рішення ХХХХІ сесії Безлюдівської селищної ради VII 
скликання від 05 листопада 2019 року :Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства гр. Шмідту Віктору 
Микитовичу в смт. Безлюдівка по вулиці Перемоги Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Шмідта Вікт >ра Микитовича з проханням внести 
зміни до рішення ХХХХІ сесії Безлюдівської селищної ради VII скликання від 05 
листопада 2019 року :Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр. Шмідту Віктору Микитовичу в смт. Безлюдівка по 
вулиці Перемоги Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12,118, 
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

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення ХХХХІ сесії Безлюдівської селищної ради VII скликання 

від 05 листопада 2019 року :Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства гр. Шмідту Віктору Микитовичу в смт. 
Безлюдівка по вулиці Перемоги Харкії ського району Харківської області та 
викласти його в наступній редакції:

1. Надати дозвіл гр. Шмідту Віктору Микитовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, 
площею 0,1500 га за рах/нок категорії земель житлової та 
громадської забудови п зміною категорії на землі 
сільськогосподарського при: начення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту зелища міського типу Безлюдівка по 
вулиці Перемоги Харківськ зго району Харківської області.



2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із земле /строю, 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 селиидноїрадй^питань земельних відносин 
та екології. ^<4®

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П сесія VIII скликання

рішення

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про затвердження паспорту прив’язки групи тимчасової споруди 
торгівельного кіоску по вулиці Зміївська смт. Безлюдівка ФОП 
Кравченко Л.О.

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 12. 99, Земельного кодексу України, відповідно Закону України 
« Про врегулювання містобудівної діяльності», на виконання Наказу 
Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового- 
комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 « Порядок 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», розглянувши заяву ФОП Кравченко Л.О., сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити паспорт прив язки тимчасової споруди-торпвельного 
кіоску по вулиці Зміївська смт. Безлюдівка .

2. Попередити ФОП Кравченко Л.О., ще самовільне встановлення 
тимчасової споруди без оформлення документів на земельну 

j.

ділянку забороняється.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно 
діючу комісію Безлюдівської селищної ради з питань земельних 
відносин та екології.

Безлюдівський селищний голі М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд 
гр. Шпак Андрію Миколайовичу з смт. Безлюдівка по провулку 
Овочевому, 20 А Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Шпак Андрія Миколайовича про 
передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Безлюдівка по 
провулку Овочевому, 20 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», сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Шпак А ндрія Миколайовича для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по провулку Овочевому, 20 А 
Харківського району Хаоківської об пасті.

2. Передати безоплатно у власність гр. Шпак Андрію 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:00:012:0093 і, 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 селища міського типу Безлюдівка по провулку 
Овочевому, 20 А Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Шпак Андрію Миколайовичу право власності 
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі 
речових прав на нерух^, цно та реєстрі прав власності на 
нерухоме майно.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Ярьоменко Вікторії Степанівні в с. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 
7 Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Ярьоменко Вікторії Степанівни 
про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Безлюдівка по вулиці Зміївська, 7 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) гр. Ярьоменко Вікторії Степанівні для будівництва 
і обслуговування житлозого будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Безлюдівка по вулиці Зміївська, 7 
Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність іпр. Ярьоменко Вікторії 
Степанівні земельну ділянку (кадастровий номер
6325155600:00:023:0099), 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 селища міського типу Безлюдівка по вулиці Зміївська, 7 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Ярьоменко Вікторії Степанівні право власності 
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі 
речових прав на нерухс айно та реєстрі прав власності на 
нерухоме майно.

о

М ас

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕ ЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ Х АРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIІК скликання

Р ї IU І Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу гр. Більдій Геннадію Вікторовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка 
по площі Стадіонна( біля буд. № 49) Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Більдій Геннадія Вікторовича з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка по площі Стадіонна (біля 
буд. № 49) керуючись ст.12,118,Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Більдій Геннадію Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови зі зміною цільового призначення до категорії земель 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради, 
розташовану в межах населеного пункту селища міського типу 
Безлюдівка по площі Стадіонна ( біля буд. № 49 ) Харківського 
району.

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 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.

М.КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬК А СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIП скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в 
оренду гр. Ткачовій Олені Григорівні в смт Безлюдівка по в’їзду 
Мостобудввників 10 а Харківського району Харківської

Розглянувши заяву гр. Ткачової Олени Григорівни з проханням укласти 
договір оренди земельної ділянки в смт Безпюдівка по в’їзду Мостобудівників 10 а 
Харківського району Харківської ст. 12,118, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ткачовій Олені Григорівні на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) для будівництва і обслуговування будівель торгівлі , 
площею 0,0300 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту селища міського типу Безлюдівка по в'їзду 
Мостобудівників 10 а Харківського району Харківської області.

2. Технічну документацію із землеустрою у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Технічну документацію із землеустрою у встановленому законом 
порядку та витяг з Державного земельного кадастру подати на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу
комісію Безлюдівської селю дної ради з питань земельних відносин

М. КУЗЬМІНОВ

та екології.

Безлюдівський селищний голова



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

«Про розроблення детального плаву території , 
обмеженої вулицею Просьолочною, вулицею Орешкова, 
садибною житловою забудовою по вулиці Орешкова та ділянкою 
сільськогосподарського призначення в селищі Васищеве 
Харківського району Харківської області»

Заслухавши заяву громадян Митрофанова Олександра Петровича. 
Корсу на Андрія Андрійовича, Бондарева Андрія Ігоровича, щодо розробки 
детального плану території, обмеженою вулицею Просьолочною, вулицею 
Орешкова, садибною житловою забудовою по вулиці Орешкова та ділянкою 
сільськогосподарського призначення в селищі Васищеве Харківського 
району Харківської області, на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 16, 19, пункту З 
статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
розділу IV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України (ід 16.11.20! 1 року № 290. Постанови 
Кабінету Міністрів України «Пре затвердження порядку проведення 
громадських слухань щодо врахувіння громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» № 555 
від 25.05.2011 року, Безлюдівська селищна рада

ВИРІ II ИЛА:

І. Розробити детальний план території, обмеженої вулицею 
Просьолочною, вулицею Орєшкова, садибною житловою забудовою по вулиці 
Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в селищі 
Васищеве Харківського району Хар к вської області.
2. Фінансування робіт з розроблення детального плану території 
здійснити за рахунок джерел, не заборонених законодавством.
3. Визначити замовником розооблення детального плану території 
Безлюдівської селищну раду.
4. Виконкому Безлюдівської селищної ради забезпечиш:
4.1. Оприлюднення рішення про розроблення детального плану території, 
обмеженої вулицею Просьолочною, вулицею Орєшкова, садибною житловою 



забудовою по вулиці Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського 
призначення в селищі Васищеве Харківського району Харківської області 
згідно діючого законодавства.
4.2. Визначення суб’єкта господарювання - розробника детального плану, 
який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат на 
розроблення містобудівної документації відповідно до діючого законодавства.
4.3. Складання разом із розробником та підготовку до затвердження проекту 
завдання на розробку детального плану.
4.4. Надання розробнику детального плану вихідних даних для розроблення 
проекту детального плану території, обмеженої вулицею Просьолочною, 
вулицею Орєшкова. садибною житловою забудовою по вулиці Орєшкова та 
ділянкою сільськогосподарського призначення в селищі Васищеве 
Харківського району Харківської області.
4.5. Проведення громадського обговорення щодо врахування громадських 
інтересів у проекті детального плану території в порядку, визначеному 
чинним законодавством.
4.6. Після розробки, погодження детального плану території та після 
проведення громадського обговорення, детальний план території з 
протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради подати для розгляду та 
затвердження на сесії селищної ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Кануннікову Віталію Володимировичу в с. Лизогубівка по вулиці 
Поштова, 34

Розглянувши -;аяву гр. Кануннікова Віталія 
Володимировича про передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лизогубівка по вулиці Поштова, 34 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 гр. Кануннікову Віталію Володимировичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лизогубівка по вулиці 
Поштова, 34 Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кануннікову Віталію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181501:00:003:0061 і, площею 0,2000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Лизогубівськоі сільської ради в межах с. Лизогубівка 
по вулиці Поштова, 34 Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Кануннікову Віталію Володимировичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав 
власності на нерухоме майно.
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M. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

РІ НІ Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельно’)1 ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Савоскіну Сергію Сергійовичу в смт. Безлюдівка по вулиці 
Перемоги 237 Харківського район*/ Харківської області

Розглянувши заязу гр. Савоскина Сергія Сергійовича 
про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт 
Безлюдівка по вулиці Перемоги, 23 7 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновленая) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості) гр. Савоскіну Сергію Сергійовичу для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селищі міського типу Безлюдівка по вулиці 
Перемоги 237 Харк вського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Савоскіна Сергію 
Сергійовичу зет іельну ділянку (кадастровий номер
6325155600:00:041:00501, площею 0Л500 га для будівництва і

3.

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок кате горії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівсько селищної ради в межах населеного 
пункту селища міського типу Безлюдівка по вулиці Перемоги 
237 Харківського району Харківської області.
Громадянину Савоскіну Сергію Сергійовичу право власності 
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на 
нерухоме майно.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр. Шевченко Олександру 
Володимировичу в с. Безлюдівка по вулиці Лесі Українки, 3 Харківського 
району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Шевченка Олександра 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 Лесі Українки, 3, керуючись 
ст.12,118, 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

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Шевченко Олександру Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для будівництві і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і с поруд, 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 Лесі Українки, 3 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 земле /строю, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку 
проект землеустрою щодо вщведення земельної ділянки та витяг з 
Державного земельного дастру подати на затвердження до 
Безлюдівської селищної раді .

4. Контроль за виконанням ]>ішення прКлаРчи на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної радй~~з~. Питань земельних відносин 
та екології .

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С ЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ' ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Блудову Володимиру Петрович) в с. Лизогубівка по вулиці 
Поштова, 31

Розглянувши заяву гр. Блудова Володимира Петровича 
про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лизогубівка по вулиці Поштова, 31 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

ВИРІ 11 И Л А .
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Блудову Володимиру Петровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лизогубівка по вулиці Поштова, 31 
Харківського району Ха зківської області.

2. Передати безоплатно ; власність гр. Блудову Володимиру 
Петровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181501:00:003:0060), площею 0,2101 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Лизогубівсько ’ сільської ради в межах с. Лизогубівка 
по вулиці Поштова, И Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Блудову Володимиру Петровичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному^ 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав 
власності на неру

Безлюдівський селищний голо

* іа
,0НУ

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
II сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року сел Безлюдівка

Про надання дозволу Безлюдівській селищній ради на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 
нежитлової будівлі бойлерної в с. Безлюдівка по вулиці Перемоги (біля 
будинку 85) на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області

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, сесія Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 
нежитлової будівлі бойлерної в смт. Безлюдівка по вулиці Перемоги(біля 
будинку № 85) орієнтовною площею 0,1000 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.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова


