
Засiдання
постiйноi KoMicii з питань бюджету, економiки,

власностi Безлюдiвськоi селищн
(Х сесiя VIII скликання)

.Щата проведення: 09.06,202|
Час: 14.00
Мiсце проведення: Зал засiдань
Присутнi: члени постiйноТ KoMiciT
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TopiT сiл та селищ, що

3. Про прийняття зi спiльноТ власностi територiальн х громад сiл, селиш, MicT

Харкiвського району до комуналtьноТ HocTi сел. Безлюдiвка
КОN4УНАЛЬНОГО ПIДПРИСМСТВА < Постачальник (кол СЩРПОУ 32056942)

Запрошенi:

Порядок денний

l. Про затвердження Положення про облiкову
пiдприемства <Котлярiвське> Безлюдiвськоi селищноТ

Доповidае: Масалiтiн В.В. - тво директора КП <Кот.

2. Про визначення одержувачем коштiв 9 рiвня
<Котлярiвське)) Безлюдiвськоi селищноТ ради.

Доповidае;Масалiтiн В.В. - тво директора КП <Кот

fuрвiаае-Гутовешь А.О. - заступник Безлюдiвсь
5. Про затвердження додатку N9 1 обсяги

позашкiльноТ освiти та пiдтримки обдарованоТ молодi
до складу БезлюдiвськоТ селищноТ ради Ha202l piK>

Доповidас: Гутовеl-tь А.О. - заступник Безлюдiвськ

Доповidас: Свiтличний Ю.С. - перший заступник
голови.
4. Про внесення змiн до додатку J\bl обсяги iнансування кПрограми

соцiально-економiчного розвитку БезлюдiвкоТ селищн Т рали Ha202l piK>.

селищного голови.
iнансування <Програми

благоустрою, озелененню стану довкiлля сiл та сели
Безлюдiвськоi селищноТ ради на2021 piK>.

Доповidае : Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвськ селищного голови.

6. Про затвердження додатку Ml обсяги фiнансу ня кПрограми розвитку

7. Про затвердження додатку }lЪl обсяги фiнансув ня <Програми органiзацii
лiтнього вiдпочинку та оздоровлення дiтей, якi прож на територiТ сiл та
селищ, якi увiЙшли до складу Безлюдiвськоi селищноТ Ha202l piK>>.

Доповidае; Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвськ селищного голови.
8. Про затвердження додатку М1 обсяги

поводження з твердими побутовими вiдходами на

увiйшли до складу Безлюдiвськоi селищноТ ради на

iнансування <Програми

1 piK>.

Доповidае: Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвськ селишного голови.



9. Про затвердження додатку Nql обсяги фiнансувфння <Програми фiзичноТ
культури i спорту у селах та селищах, що увiйшли до складу БезлюшiвськоТ
селищноТ ради на2021 piK>

Доповidас: Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвськdго селищного голови.
10. Про затвердження додатку J\bl обсяги фiнансування "Програми

соцiального захисту населення сiл та селищ, що увiйшлИ до скJIаду Безлюдiвсько[
селищноТ ради на 202l piK"

Доповidае: Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвського селищного голови.
1 1. Про створення Комунального закладу <IJeHTp професiйного розвитку

педагогiчних працiвникiв> БезлюдiвськоТ селищноi ра4и.
Доповidас; Криволапова О.А. - нач€Lльник вiддiлу оQвiти.
12. Про внесення змiн до структури апарату у[правлiння Безлюдiвськоi

селищноТ ради та iT струкryрних пiдроздiлiв.
ДрцрsФgq,_Гуто вець А. О. - заступник Безлюдiв ськQго с елищно го голови.
l3. Про надання дозволу на коригування проектно-rfошторисноi документацiТ

на реконструкцiю Васищiвського селищного клубу за адресою: вул. Орсшкова,
45, смт. Васищеве Харкiвського району XapKiBcbKoT обfiастi

Доповidае: Гутовець А.О. - заступник БезлюдiвськQго селищного голови.
l4. Про внесення змiн до рiшення I ceciT (II етап) БезлюлiвськоТ селищноi ради

VIII скликання вiд 10 грудня 2020 року <Про встановлення надбавки
педагогiчним працiвникам за престижнi

Доповidае: Криволапова О.А. - начал
l 5. Про передачу майна комунальноТ

комун€lльну власнiсть, оперативне упра
некомерцiйному пiдприемству БезлюдiвськоТ селищнqi рали <I_(eHTp первинноi
медичноТ допомоги J\Ъ 3 Харкiвського району>

Мае-Гутовець А.О. - заступник Безлюлiвськdго селищного голови.
16. Про надання матерiальноТ допомоги гр.

Доповiаае:_Пiдкопай А.В. - секретар виконавчого Ko[,riTeTy
l7. Про затвердження Програми фiнансовоТ пiдтримки комунzrльних

пiдприемств БезлюдiвськоТ селищноi ради на202|-202З р.р., Порядку видiлення
та використання коштiв з селищного бюджету БезлюдiвськоТ селищноТ ради у
формi фiнансовоI пiдтримки та Перелiку напрямiв, зфвдань i заходiв Програми
фiнансовоi пiдтримки комун€uIьних пiдприемств Безлю[iвськоТ селищноi ради та
здiйснення BHecKiB до ix статутного капiталу на 2021-202З р.р.

Доповiдае: Булник Л.М. - начсLльник фiнансового управлiння
l8. Про внесення змiн до рiшення II ceciT Безлюдiврькоi селищноi ради VIII

скликання вiд 22.12.2020 року <Про селищний бюджеt БезлюдiвськоТ селищноТ
ради на2021 piK> та додаткiв до нього (20526000000) (кол бюлжету).

Доповiдае: Будник Л.М. - начальник фiнансового уп[авлiння
19. Про премiювання селищного голови. ' 

I

Доповiдае: Стассва Я.Ю. - секретар селищноТ ради
20.Рiзне 

l l - l


