
yKPAIHA
протокол

CECIi БЕзлIодl Bcbкoi (]F]Jlи шI]lоi р и vIll скликАнttя
xApкlBcbкol,o рдйону xApкl Koi оьлАстlчII l

Bi,t l9,гравtlя 2()2l року
l 3.00

Cecilo вiдr<рив I{узьмiнов Миколit Ми

селишний голова.

скликанН я i,з 26 депутатiв прибуло l8 депута,ги, 8

С.Г., Пiдкопай А.Б., [-сlмегIюк М,[l,, JIевчен

Коваль о.п., Калмиков о.с., ApecтoB ю,о,),

присутнi: депутат
ceJl и lllHO0,t.l l,оJlоt]и Свi,г.r

t]икоI laI]LlO1,o кtlмi,ге,гу l I

На засiданнi позачерговоТ VIlI ceciT Безлю iBcbKoT селищноТ рали VlII
епутатi в вiдсутнi (Климен ко

на засiданнi ceciT

Плотник [].А., зас,гуIlники
I'yT-oBettb А.А. т,а секре]ар

У tзijttttltli/ttttlc t,i jt() rr, l ] c,l,,

самоврядуванttrl в ykpaTrti>> tttlзачсргова

с повноважноl().

Про внесенtlя змiн дt-l рilrLеrtня ll

скликання вiд 22 грулня 2020 р.

селишlноТ рали на 202l piK"

(20526000000) ( Ktl,t бrодже,t) ).

в С.о., Антоненко Н.В.,

apKi вс ькоТ обласноТ ради
Щвойнiков C.Jl.,ичний [О.С.,

дкоIlай А.В.

46 Закtl
vlll сесiя

у УкраТни
кlдiвськоТ

кtlро мiсцеве
селищноТ рали

ПОРЯЛОК ДЕННИ
vlll cEcli ьвзлIодtвськоi сЕлищноi Ади vlIl скликАння

ceciT Безlr лiгзськоТ селиutноТ рали VIII

"[1ро сели цний бюджет БезлюдiвськоТ

в ло нього (зi змiнами)>l'a /lollaT,K

1J,

2. l1po,jа,гвср/tжсtlllя Ilроr,рами <<[lt1.1til ський офirrер громади)

Бсз.lrкutiвсько'f сеJlиtttноТ раlrи на 202l - 202 роки.

Про затвердження Меморандуму про сПl

Головним управлiн1-1ям НацiональноТ полi
працю та партнерство мiж

iT в Харкiвськiй областi та

Безлюдi вською сел ишною радою,

4. Рiзне

CJlYX ЛJIИ: l Ipo

ceJlиlltllt-lT ра,ltи,

затверilженllя пOря/tку lletl гo VlIl ceciT БезлюлiвськоТ

l.



t нформус: Кузьмiнов М.м. - БезлюдiвськиЙ селищн й голова.

iлому Рiшення прийнято,

имались)) - немас (рiшення
ви1,1ll]ИJlИ: l-сlлосуваr,и за Гlоря:tок ленний в

t,oJlOcyBaJlи, ((за)) -l(l деrlуl,а,гiв, (llроти) - l]eMaC, ((у

до/lасться).

с]JlУхл.jIИ: I{у,зr,мiltов N4.M. висгуllиl],] tlрtltttlзиtti

обра,r,и секрсl,аря ccciT.

вiдl ltlвiлно до регJlаменту

!,епутати заIlроtlонувiulи обрати сскретарем ccciT утата Аксьонову О.М.

вирIlllиJIИ: l-олt,lсува,Iи за секретаря ceciT дксьс-lн ву О.М. Рiшення прийнято,

голосуваJlи , ((за)) _ l7 леrrу,га,гil], ((Ilроl,и)) _ l{eMae , ((

(/{епутат Аксьонова О.М. Lte голосувала),

Аксьонова О.М. приступила до виконання своТх 'язкi в.

l.СЛУХдЛИ:IIроВНесеllttЯЗМiнДtlрirtlсlrrrяll
ради VlIIскликання вiд22 грудня 2020 р, "[1ро сел

имались)) - нема€.

ciT БсзлrодiвськоТ селишноТ

шний бюджет Безл юдi вськоТ

Mi нам и)> (20526000000) (код
сеJIиtl(ноТ рали rra 202l piK" ,|,а дод,а,гкiв лtl ttbo1,o (зi :

Clro;uKc гу)

Доповidас: Булник Л.М. - начальLlик фiнагrсового у

кузьмiнов М.м. щодо кошториснот документацiт

paBlt itltlя.

Ilo ремонту rrримiщень дJlя

робоr, полiцiТ в смт. Васищеве та смт, Безлюдiвка

Шматько А.Ю. дав пояснення с даного питанн

додатково це питання та зробити проектно-ко

провести експертизу.

, ыle запропонував вивчити

рисну документацiю та

кожному об' скту окремо.
окремо. Рiшення прийнято,

голосували, ((за)) - l8 депУт,атiв, (проти) - немас, (( тримались)) - немае.

Кузьмitrом M,I\4. заtlрt,lпоliував проt,OJlосува,ги ло <БулiвниLt,гво установ та

,заклалiв куJlь,гури)) tl() KtjKtl 3 l32 <Капiталь ий peмot{T iнших об't,ктiв>

Вiд депУ-гаr,iв посl.уIIила IlрOпозицiя t,Oлосува,tи гl(

ВИРl[l1ИЛИ: Голосувати по кожному об'с,кту

видiли.ги коlU.Ги у cyMi2067 Зl2 грн. на кагliтальн

смт Безлюдiвка площа Стадiогlна,2к (0ll7324)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували

й ремtlнт булiвлi за адресоtо:

,) - l8 депутатiв, <проти)) -

немас, (утримались)) - немае (рiLrLення додасться)



Кузьмiном М.М, запропонував проголосувати ш

булiвлi за адресами: XapKiBcbKa область, XapKiBcb

вул. ЗмiТвська, 48 та XapKiBcbкa область, XapKi

вул. Орсшкова,49 та видiлити кошти у cyMi по

кошторисну документацiю та проведення експерти

ВИРll]]ИЛИ: Рiшення не прийнято, голосували (1

Л.[О., lIIelrтypa [J.M., flирла В.Я., Iliдкопай Д.t}.,
Волох Il.Я., Чечуй l.B. ['риrrько П.Jl. .|уб I.M, ((

Чепурr<о А.М., Слiпrса В.В., Лучаttitltltз 0.()., Чере

Сверллик l'.В.), ((утримаJlись)> - l (Стасс,ва Я.К).) (pi

Itузьмiнilм М.М. заIlроIlонував прогоJlосувати

булiвлi за адресою: XapKiBcbKa область, XapKiBc

вул. ЗмiТвська, 48 у сумi 697 780 грн. та XapKiBcb
смт. Васищеве, вул. Орсшкова,49 у cyMi l65 995 грн

ВИРIlllИЛИ PitrlcltHя Ile прийнято, голосували

lС).1., Чеttурксl Д.М., Слiпка В.В., Лучаrtiнt,lв 0.()., Чс

Сверллик Т.В.), (проти) - l0 ([JlMaTbKo А.[()., l
[liдкопай Д.t]., KaHyHrriKoB А.О. Гусь I.M., Волtrх ll
Чуб I.M), <<уr,римаJlись)) - l (Сi,гасс,ва ЯLlО,) (рirлеrrrrя

l(узьмilltlв М.М. заIlр()Il()t{ував llp()l,()Jl()cyI]al,и Itl

бrоджету дсржав}lому бrtl2цжеl,у lla викоtlа}ll]я llpol

розвитку регiонiв> по КЕКВ З220 кКапi,гальнi тран

управrriння iншtих piBHiB> у cyMi 557 200 грн.

Головному управлiнню нацiональноТ полiцiТ в Харк
заходiв програми <Полiцейський офiчер громади)
на 202l piK }]а придбання спецiалiзованого слу

Duster>> для поJliцейських офiчерiв громади.

ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за

немае, (утримались) - немас (рiшення додасться).

2. СЛУХДJlИ: llpo заr,верлжеIlt|я Ilрограми <<Пt1.1l

Безлrоltitзсl,коТ cc.ltиtt(ttttT ра/tи на 202l - 2023 р.

Доповidас: Булник Л.М. - начальник фiнансового у

Булник Л.М. доповiла, що в кожному населенн
офiшерiв полiцiТ,

о капiтального ремонту
й район, смт. Безлюдiвка,

ький р-н, смт. Васищеве,

50 000 грн. на проектно-

на кожну адресу.

) - l0 депутатiв (lIIMaTbKo

aнyLlHiKoB А.О. Гусь l.M.,

роти)) -7 (LL|MaTbKtl [1.1.,

ко ().В., Аксьонова О.М.,
н ня llолас"гься ).

до капiтального peMoнl,y

й район, смт. Безлюдiвка,

область, Харкiвський р-н,

>> - 7 лепутатiв (Шматько

-,tlKo ().В., дксьоноtsа O.[\'l.,

ептура В.М., /{ирла В.Я.,
Я., Чечуй I.B. Гринько Гl.Jl.

додас,ться).

./to cyбBerrrtiT з мiсцевоt-о

ам соцiа"ll bllo-eкOHoM i ч нсlго

рти органам державного
адання цiльовоi субвенцiТ

вськiй областi на виконання
юдiвськоТ сели щноТ ради

()вого автомобiля <Renault

- l8 лепутатiв, ((про,ги)) -

t(ейський o(lirtep громади))

равл i н ня.

му пунктi громади буле 5



t]ИРIlЦИJlИ: l)iltlettttяt llрийllя,l,tl, I,tlJl()cyBajlи ((1 - l8 леlrу,l,а,r,its, ((Ilро,ги) -

немас, (утримались)) - немае(рiшення додасться).

Булник Л.М. знов iнiцiювала питання про необх
ремонту примiщень для полiцейських.

HicTb прийняття питання по

IIIматько А.К). наголосив про llеобхiдгliсть ви iлити кошти на проектно-
l(оtll,горисну докумеrl,гаlliltl 50 000 l,pl|.

Кузьм i lrtltl N4. М. II()с,| tll]и I} I lc l l и,l al I l lrI IIа l,()jl()cyl]a

ВИРlЦlИЛИ:
А.К)., l]ирла
(утримались)) -

I)ittlення tJe I|рийня,гtl, lюJl()сували

I].rl., I liдкопай Л.t]., KarlylrHiK
l а (pi LilеtI}lя додас,ться).

3. СЛУХ АЛИ: Про затвердження Меморандуму п спlвпрацю та партнерство
в Харкiвськiй областi та

за) - 4 депутати
А.О.), (проти))

(Шматько
- tleMae

мiж Головним управлiнням НацiоtlальноТ полi
Безл юдi вськок) ceJl и шlнок) радою

Доповidас: Булник Л.М. - начальник фiнаllсtlвоt.() у равл i н ня.

ВИРlЦlИЛИ: РiItIенtiя ltрийttя,гt-l. г()Jl()сували ((,

l leMa(,. ((у,гр и MaJ| ис l,)) - l lсмаt,( pi r rlctt 1lя,lt()/tа(, I ься ).

)) - l8 лепута,гiв, <<проти)) -

4, Рiзне.
Шматько [0.I. запропонував створити президiю,
селиш(ноj'рuдr, секретар ради, голови фракчiй та
l<tlMiciй, tta яr<iй обговорlова.l.и гlитаllня включенi
сес ii'.

ВИРlШИЛИ: Пiдтримати пропозицiкl та взяти до
депуr,атiв, (проти) - tleмa€,, (утримались)) - ]{еN4а€.

складу якоТ увiйдуть гоJlова
ови постi йних депутатських
о порядку денного черговоТ

iдома, голосували кза> - l8

Безлюдiвський селиtll мико.llа Кузьмlнов

7*.,ц,ý


