
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження порядку денного
X сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

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

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний X сесії БезлюдівЬької селищної ради VIII 
скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
X СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

І. Про внесення змін до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання віл ЗО квітня 2021 р. «Про визнання Комунального підприємства 
«Котлярі вське» Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в межах Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області».

2. Про внесення змін до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від ЗО квітня 2021 р. «Про прийняття майна зі спізьної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району До комунальної 
власності територіальної громади Безлюдівської селищної ради та передачі 
його до Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради».

3. Про внесення змін до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від ЗО квітня 2021 р. «Про передачу комунального майна, що 
знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради на балагс, у статутний 



фонд та господарське відання Комунальному підприємству «(Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради».

4. Про затвердження Положення про облікову політику Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради.

5. Про визначення одержувачем коштів 9 рівня Комунальне підприємство 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради.

6. Про затвердження Правил благоустрою території Безлюдівської селищної 
ради.

7. Про прийняття КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради, прийняття майна та передачі його до Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та ліквідацію КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК»

8. Про внесення змін до додатку №1 обсяги фінансування «Програми 
соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради на 2021 рік».

9. Про затвердження додатку № 1 обсяги фінансування «Програми 
благоустрою, озелененню стану довкілля сіл та селищ, що увійили до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік».

10. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування «Програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік».

11. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування «Програми 
організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які проживають на 
території сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 
2021 рік».

12. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування «Програми 
поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2С21 рік».

13. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування «Програми фізичної 
культури і спорту у селах та селищах, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 202 1 рік».

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

15. Про внесення змін до рішення V сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 09 лютого 2021 р. «Про затвердження Положення про загальний 
відділ Безлюдівської селищної ради» та затвердження його у новій редакції.

./ 16. Про створення Комунального закладу «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради.

17. Про внесення змін до структури апарату управління Безлюдівської 
селищної ради та її структурних підрозділів.

18. Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації 
на реконструкцію Васищівського селищного клубу за адресою: зул. Орєшкова, 
45, смт. Васищеве Харківського району Харківської області



19. Про внесення змін до рішення 1 сесії (II етап) Бєзлюдіеської селищної 
ради VIII скликання від 10 грудня 2020 р. «Про створення відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради, затвердження Положення про відділ освіти 
Безлюдівської селищної ради та вжиття заходів щодо його державної 
реєстрації» та затвердження Положення у новій редакції.

20. Про передачу Комунального закладу Харківської районно" ради «Дитячо- 
юнацька спортивна школа з видів спорту №1» відділу освігг Безлюдівської 
селищної ради у підпорядкування Безлюдівській селищній раді.

21. Про внесення змін до рішення І сесії (II етап) Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року «Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам за престижність у праці у розмірі 30%».

22. Про передачу майна комунальної власності Безлюдівської селищної ради 
в комунальну власність, на баланс Комунальному некомерційному 
підприємству Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району».

23. Про затвердження Положення про порядок направлення дітей до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку у 2021 році.

24. Про надання матеріальної дономої и гр Мироненко Михай ло Федоровичу
25. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р., Порядку виділення 
та використання коштів з селищного бюджету Безлюдівської селищної ради у 
формі фінансової підтримки та Переліку напрямів, Завдань і заходів Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради 
та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 -2023 р.р

26. Про перейменування клубного закладу «Безлщдівський селищний клуб» 
на комунальний заклад «Безлюдівський селищний клуб» Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області. Внесення змін до 
Положення та затвердження Положення про комунальний заклад, структури та 
штатного розпису у новій редакції.

27. Про створення комунальних закладів:«Хорошіський будинок культури», 
«Васищівський селищний клуб» Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області. Затвердження Положення, структури та штатного 
розпису закладів.

28. Про створення комунальних закладів: «Безлюдівська публічна 
бібліотека», «Хорошівська публічна бібліотека», «Васищівгька публічна 
бібліотека», «Котлярівська публічна бібліотека», «Лизогубіцська публічна 
бібліотека» Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області. Затвердження Положення, структури та штатного розпису закладів.

29. Про включення об’єктів комунального майна Безлюдівської селищної 
ради, які підлягають передачі в оренду, до переліків першого та другого типу.

30. Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селирної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» та додатків до нього (20526000000) (код бюджету).

31. Про преміювання селищного голови.



32. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових 
оцінок земельних ділянок на території Безлюдівської селищної ради з метою їх 
подальшого продажу та створення комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності.

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 0,1200 га для ведения особистого селянського господарства по вулиці 
Левицького Р., (біля буд. № 125 І ) в смі Безлюдівка Харківського району 
Харківської обласні та передачі її безоплатно у власність гр. Горюшко Олені 
Олексіївні

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га для особистого житлового будівництва по вулиці 
Левицького Р., 107 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області 
та передачі її безоплатно у власність гр. Коцу Григорію Павловичу

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га для особистого житлового будівництва по провулку 
Овочевому, 40 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачі її безоплатно у власність гр. Арестовій Вірі Степанівні

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для особис того житлового будівництва но вул. 11 Іубінській, 
31-А в селі Шубіне Харківського району Харківської області та передачу її у 
власність гр. Саджузі Олені Віталіївні

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1100 га для особистого житлового будівництва по вулиці 
Центральній, 35-А в селі Лизогубівка Харківського району Харківської області 
та передачі її безоплатно у власність гр. Калужинову Володимиру Васильовичу

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості) 
площею 0,2500 га для особистого житлового будівництва по вул. Нижній, 6 в 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області "а передачі її 
безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Старову Михайлу 
Михайловичу та Старовій Любов Максимівні.

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для особистого житлового будівництва по вуд. Лікарській, 7 
в селі Лизогубівка Харківського району Харківської області та передачі її у 
власність гр. Старовій Катерині Федорівні.

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,16800 га для особистого житлового будівництва по вул.



Центральній, 35 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Кураксіну Віктору Федоровичу.

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,16350 га для особистого житлового будівництва по 
пров. Шкільному, 7 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 
та передачі її безоплатно у власність гр. Блудовій Надії Іванівні.

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га для особистого житлового будівництва по вул. Пушкіна,? в 
смт Васищеве Харківського району Харківської області тїа передачі її у 
власність гр. Марченко Сергію Олексійовичу.

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натур (на місцевості) 
площею 0,06310 га для особистого житлового будівництва по вул. 
Орешкова, 39 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Охрименко Вікторії Леонідівні.

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності Безлюдівської селищної ради 
площею 0,0025 га (торгівля, договір на 5 років) за адресою: вул. Орешкова, 5-Г, 
смт Васищеве Харківського району Харківської області та встановлення 
платного особистого строкового сервітуту гр. Костіній Галині Анатоліївні

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1500 га для особистого житловЬго будівництва по вулиці 
Лесі Українки, 3 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Шевченку Олександру Володимировичу

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га для особистого житлового будівництва пр вул. Орєшкова, 
137 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та передачі її у 
власність гр. Харіну Василю Петровичу.

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,2362 га для особистого житлового будівництва по вул. 
Поштовій, 45 в селі Лизогубівка Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Бєлєвцовій Марині Володимирівні.

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,1220 га, у власність, для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Пушкіна, (біля земельної ділянки № 7) в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Марченку Сергію 
Олексійович.

49. Про затвердження технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для особистого житлового будівництва по вул. Лікарській, 9 в селі Лизогубівка 
Харківського району Харківської області та передачу її у власність гр. 
Бєлєвцовій Валентині Павлівні.



50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд площею 
Боровому в селі Подольох Харківського району 
Кащавцеву Олександру Івановичу.

0,2500 га по провулку 
Харківської області гр.

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (за місцевості)
площею 0,1500 га по вул. Курортній-, 4 в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Штурбі Володимиру
Олександровичу.

52. Про виділення в натурі (на місцевості) земіельної ділянки № 539 
площею 0, 8957 га із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у 
власність гр. Золотько Тетяні Василівні.

53. Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок № 643(1) 
площею 0, 4218 га та № 643(2) площею 0,2208 га із земель колишнього КСП
«Червоний партизан» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та передачі їх у спільну сумісну власність гр. Пікнівській Юлії 
Вікторівні та гр. Благій Тетяні Вікторівні.

54. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 552 площею 
0,4653 га із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передачі її у спільну сумісну 
власність гр. Кануннікову Миколі Миколайовичу та гр. Кануннікову 
Олександру Миколайовичу.

55. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 575 
площею 0, 9107 га із земель колишнього КС11 «Червоний партизан» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у 
власність гр. Маляр Вікторії Вікторівні.

56. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 404 
площею 0,4553 га із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у 
власність гр. Лаврук Миколі Архиповичу.

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,0808 га по 
вул. Орешкова, 137 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та 
передачу її у власність гр. Харіну Василю 1 Іетровичу.

58. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Земельної д ляпки в натурі 
(на місцевості) згідно державного акту на право постійного користування 
землею на території Безлюдівської селищної (колишньої Лизогубівської 
сільської) ради Харківського району Харківської області гр. Зєєву Петру 
Михайловичу.

59. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних (га допоміжних 
будівель і споруд 1,6569 га по вул. Промислова, 15-А в сел. Васищеве 



Харківського району Харківської області та передачі її в оренду ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-СМЦ», строком на 25 років, ставка оренди 12%.

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (ча місцевості) 
площею 0,1456 га по вул. Шевченка, 26 в с. Котлрри Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Грінько Любові Михайлівні.

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,00 га в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області гр. Старову Андрію Сергійовичу.

62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 1,80 га в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області гр. Левіну Михайлу Михайловичу.

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,00 га в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області гр. Левіній Наталії Петрівні.

64. Про надання згоди на передачу в суборенду земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування 
торгівельного кіоску) ділянка площею 20 м2 по вулиці Орєшкова, 5 в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області ФОП Ручіну Віталію 
Володимировичу.

65. Про надання дозволу виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування нежитлової будівлі) по 
вул. Зміївська, 61-Е в смт Безлюдівка для подальшого продажу гр. Ющенко 
Наталії Геннадіївні

66. Про затвердження іехнічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га по вул. Монастирській, 27 в смт Хорошевс Харківського 
району Харківської області та передачу її у власність гр. Целік Наталії 
Андріївні

67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,040 га у власність гр. Грідчиній Зої Володимирівні 
по вул. Озерній в с. Котляри Харківського району Харківської області

68. Про розроблення детального плану території обмеженою вулицею Миру 
та землями запасу комунальної власності смт. Безлюдівка Харківського району 
Харківської облає ті гр. Підкапаю Дмитру Володимировичу

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Левицького Р. (за буд. № 107) в смт. Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коц Григорію Павловичу

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1283 га для особистого житлового будівництва по вул.



Матросова, 10-А в смт Хорошсвс Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Ворохубіній Ользі Юріївні

71. Про внесення змін до рішення XXXXV1 сесії VH скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09 червня 2020 року: «І Іро надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинкур господарських будівель і 
споруд Дерюга Л.О. в смт. Безлюдівка по провулку Огородньому 
(біля буд. № 4) Харківського району Харківської області», (зміни) площі 
земельної ділянки ОСГ з 0,04 га на 0,1500 га.

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із земель приватної власності (кадастровий номер 
6325155600:06:005:0066) зі зміною цільового призначення земельної ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення без зміни категорії земель з 
цільового призначення «для ведення особистого селянського господарства) на 
«для індивідуального садівництва» із виду використання «для ведення 
особистого селянського господарства» на «для ведення сад вництва», яка 
розташована в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. 
Лаптію Дмитру Андрійовичу.

73. Про надання дозволу Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (скверу відпочинку 
населення) орієнтовна площа 0,63 га по провулку Культури в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1157 га по 
вул. Джерельній, 15-А в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її у власність в гр. Затолокіній Оксані Олексіївні

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1 157 га для особистого житлового будівництва по провулку 
Зоряному, 32 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області та 
передачі її у власність гр. Омельченко І 1а талії Вікторівні

76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Богдан Володимиру Олександровичу площею 
0,25 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Нагірна (біля 
буд. № 41) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області

77. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва площею 0,10 га в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області (прилеглої до земельної ділянки № 32 по вул. 1-го 
Травня) та передачу її у власність гр. Караченцеву Володимиру Івановичу

78. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Івановій Любові Юріївні



79. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Косьміну Олександру Євгеновичу

80. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 468 із земель 
колишнього СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачі їх у власність гр. Омельченку 
Миколі Івановичу

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га по вул. Зміївській, 87 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Бредун Дмитру Олексійовичу

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2018 га по вул. Кооперативній, 53 в с. Хмарівка Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Полтавській Ганні 
Кос тян ти ні ви і.

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1798 га для ведення особистого селянського господарства по 
провулку Овочевому, 34 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачі її у власність гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні

84. Про затвердження проекту землеустрою щбдо відведення земельної 
ділянки зі зміною її цільового призначення для розміщення та експлуатації 
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості площею 1,1063 га в с. Котляри, вул. 
Озерна, 13 А, Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області гр. Батюцького Сергія Сегійовича

85. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га по вул. Центральній, 13 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Різник Світлані Вікторівні

86. Про затвердження детальною плану території, обмеженої вулицею 
Просьолочною, вулицею Орєшкова, садибною житловою забудовою но вулиці 
Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в селищі Васищеве 
Харківського району Харківської області площею 0,2^98 га.

87. Про надання дозволу гр. Кривонос Аллі Василівні поділ земельної 
ділянки за адресою смт Безлюдівка, вулиці Зміївська, 2 Б кадастровий номер 
6325155600:00:012:0014, на якій розташовані нежитлові будівлі АЗС та 
автомийка з подальшим викупом земельних ділянок.

88. Про внесення змін до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30 квітня 2021 року :Про затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку ТОВ «ІЗУМРУД Є» земельної ділянки в смт Васищеве но 
вул.Орєшкова, 24 Харківського району Харківської області.



будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 5 га в смт Безлюдівка по 
вулиці Чайковського, 71 гр. Мірошніченко Світлані Миколаївні

91. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в садівничому 
товаристві «Волга» площею 0,075 га смт Хорошеве гр. Каніщевій Наталі 
Володимирівні

92. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в садівничому 
товаристві «Волга» площею 0,0600 га смт Хорошеве гр. Каріщеву Ігору 
Миколайовичу

93. Про припинення договору оренди від 19 квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0141 з гр. Бугай Валентиною 
Антонівною, помер запису про інше речове право 2621 1042 (площа земельної 
ділянки 1.3402 га).

94. Про припинення договору оренди від II квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0140 з гр. Шейка Романом 
Леонідовичем, номер запису про інше речове право 26213872 (площа земельної 
ділянки 1.3402 га )

95. Про припинення договору оренди від 11 квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0142 з гр. Дейнеко Валентиною
Миколаївною, номер запису про інше речове право 26213872 (площа земельної 
ділянки 1.4 га)

96. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гусь Ірині Миколаївні в смт Безлюдівка по вул.
Удянська набережна(біля буд. № 102).

97. Про надання дозволу гр. Проскуріну Олегу Васильовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва та обслуговування комплексу нежитлових будівель орієнтованою 
площею 200 м2 за адресою: смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 59А.

98. Про внесення змін до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30 квітня 2021 року Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Макошенець Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні 
Сергіївні по пров. 1 Іолуничний. 7 смт Безлюдівка.

99. Різне
99.1 Підкопай А.В. щодо створення території ландшафтного парку на 

Хорошівській площині
99.2 Стасова Я.Ю. щодо проведення чергової сесії Безлюдівської селищної 

ради 12 липня 2021 року.
99.3 Чуб ГМ. щодо пропозицій стосовно розвитку селищної ради.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення
VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 р. «Про визнання Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради 
виконавцем послуг з централізованого постачання 
холодної води та централізованого водовідведення 
для всіх категорій споживачів в межах
Безлюдівської селищної ради
Харківського району Харківської області»

Розглянувши лист т.в.о. директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради» від 24.05.2021 р. вих. № 66, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року № 60, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань спільної власності територіальних 
громад та житлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 30 квітня 2021 р. «Про визнання Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в межах Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області», а саме:

1.1. В преамбулі рішення після слів «...для всіх категорій споживачів...» 
слова « ...в сел. Безлюдівка...» замінити на слова «...в межах території 
Безлюдівської селищної ради...»

1.2. Пункт 1 рішення викласти у наступній редакції:



«1. Визнати Комунальне підприємство «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 
води та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів в 
межах території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області»

2. Визнати рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від ЗО квітня 2021 р. «Про визнання Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в межах Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області», з урахуванням цих 
змін, чинним з ЗО квітня 2021 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства (Чечуй І .В).

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення VII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 р. «Про прийняття майна 
зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Харківського району 
до комунальної власності територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради та передачі 

його до Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши лист т.в.о. директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради № 67 від 24.05.2021 р., керуючись 
ст. ст. 26, 60, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІ 111 И Л А:

І. Внести зміни до пункту 1 та пункту 3 рішення VII сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 30 квітня 2021 р. «Про прийняття майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району 
до комунальної власності територіальної громади Безлюдівської селищної ради 
та передачі його до Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради» та викласти його у новій редакції:

«1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району до комунальної власності територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради майно, яке знаходиться на балансі, у статутному 
капіталі та закріплено на праві господарського відання Комунального 
підприємства Харківської районної ради «Комуненерго» згідно з додатком 
№ 1».

«3. І Іередати прийняте майно на баланс, у статутний фонд Комунальному 
підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріпити на 
праві господарського відання згідно з додатком № 2».



2. Викласти додаток № 1 до рішення VII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від ЗО квітня 2021 року «Про прийняття майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 
комунальної власності територіальної громади Безлюдівської селищної ради та 
передачі його до Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради» у новій редакції, що додається.

3. Викласти додаток № 2 до рішення VII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від ЗО квітня 2021 року «Про прийняття майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 
комунальної власності територіальної громади Безлюдівської селищної ради та 
передачі його до Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради» у новій редакції, що додається.

4. Визнати редакцію додатку № 1 та додатку № 2 до рішення VII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від ЗО квітня 2021 року 
«Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради та передачі його до Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради», прийняту цим рішенням, 
чинною з ЗО квітня 2021 року.

5. Визнати рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року «Про прийняття майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної 
власності територіальної громади Безлюдівської селищної ради та передачі 
його до Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради» з урахуванням змін, внесених цим рішенням, чинним з 30 квітня 2021 
року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської сел^^ної^ади (Чечуй 1.В.)

Безлюдівський селищнийTeJioMi Лі Vі зД/ Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № I

до рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року "Про 
внесення змін до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 р. «Про прийняття майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради та передачі його до Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради"

ПЕРЕЛІК
майна, що приймається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, місі Харківського району до комунальної власності територіальної громади Безлюдівської селищної радії, яке знаходиться на балансі, у 

статутному капіталі та закріплено на праві господарського відання Комунального підприємства Харківської районної ради ’’КОМУНЕНЕРГО”

Поряд ко 
вий 

номер
Найменування об'єкта

Рік випуску /рік 
введення в 

експлуатацію )

Номер об'єкта
Варті ст ь 

здійснених 
капітал ьнн

X 
інвестицій.

І рн

Первісна 
(переоцінена) 
вартість, грн

Сума 
нарахх ваного 

зносу, грн.

Баїансова 
(залишкова і 
вартість, гри

Ліквідаційна 
вар і їсть, 

грн

інвентарний 
(номенклатури 

ий)

заво 
дсь 
кий

нас 
пор 
тни 

й

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
смт. Безлюдівка (вода)

1 Надбудова над свердловиною №3 /вуя. Чайковського/ 01.01.1998 10310108 3188.00 3188.00 0.00 0.00

2 Арт. свердловина №>1/в\.і.Песчана. с.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310105 6406.94 5503.75 903.19 0.00
3 Арі свердловина №2 /вул.Піщана, п.Безлюдівка/ 01 01.1997 10310106 6726.85 4974.80 1752.05 0.00

4 Свердловина №3 /вул Чайковського/ 01 01.1998 10310107 10014.40 8070.54 1943.86 0.00

5

Арі свердловина с напірним трубопроводом в/д Стадіонний! в/д Жовіня і. в г ч 
арі.св№5 в л Стадіонний (в/д Жовтня) вартістю 10545.32грн: Напорний 
трубопровод 160м вартістю 25286.70грн /

01.01.2000 10310110

38072.23 38072.23 0.00 0.00

6 Арі сверл і овина №6 /в/д Мостобудівників/ 01 01 1990 10310112 16350.00 6503.65 9846.35 0.00

7
Артезіанська свердловина №9 пров.Овочевий /по в.Петровського/ 01.01.1978 10310115

57299.81 34744.81 22555.00 0.00

8 6200.00 2466.60

9 Мілководна свердловина вул Чайковського /№2/ 01.01.1990 10310117/2 6200.00 2466.59 3733.41 0.00

10 Водопровідна вежа/ вул Чайковського. п.Безлюдівка / 01.01.1993 10310101 180783.99 83427.66 97356.33 0.00

11 Водопровідна вежа Рожновського/в/д Жовтня.п.Безлюдівка/ 01.01.2004 10310103 3097.46 2995.30 102.16 0.00

12 Водопровідна вежа /вул.І Ііщанап Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 128363,24 50838,65 77524.59 0.00

13 Водонапірна вежа /в/д Мостобудівників/ 01.01 1972 10310111 273524.76 227266.63 46258.13 0.00

14 Водопровідна вежа /ву л.Петровського/ 01.01.1978 10310116 31080.81 23378,29 7702.52 0.00

15 Огородження сан.зони /свердловини по вул.Піщана/ 84м 01.01.2002 10310121/3 3668.00 3668.00 0.00 0.00

16 Електричний кабель відТП /вул.Чайковського/ 01 01 1998 10310109 11038.00 10344.38 693.62 0.00

17 11ІУ-6 5.5 кВт 01.04.2016 0800032 35141.00 7208.32 27932.68 0.00

18 ШУ-5 5.5 кВт 01.04.2016 0800035 35141.00 7208.32 27932.68 0.00



19 Шафа ШУЕГІ 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана) 01.06.2016 0800039 46807,39 9258,84 37548,55 0,00

20 Шафа ШУЕЙ 1-3/380/220/010/-01/0-00 01.09.2016 0800041 43589,26 8143,17 35446,09 0,00

21 Трансформатор ТС - 100 Безлюдівка вул. Чайковського 01.12.2007 10431336 8900,00 8868,81 31,19 0,00

22 Станція управління лКаскадл свердл.№5 по ул в/дОктября 01.02.2008 10431342 1396,28 1354,37 41,91 0,00

23
Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ПД ОВЕН ПД 

100-ДИ-1, ОМ-И 11 1 шт Безлюдівка свердд.№5 Петровського
01.04.2011 10431498

15247,00 6261,95 8985,05 0,00

24
насос S.I5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара назва -Петровського) 01.04.2015 1000144

13896,49 9843,68 4052,81 0,00

25
Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д Мостоб.) 01.12.2015 1000155

44451,00 27781,80 16669,20 0,00

26 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80 16669,20 0,00

27 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79 0,00

28 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 23591,07 20815,60 0,00

29 Насос сверял.GararocTWilo TWI4-0525-DM-CI сверд.№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43 0,00

смт.Бетлюдівка(вода) (мережі)

ЗО Водопровідна мережа Д 63мм (вул.Радянська) 1200п/м 01.01.2003 10310120 5520,00 2806,00 2714,00 0,00

31 Водопровідна мережа / вул.Чайковського, п.Безлюдівка / 4100пм 01.01.1993 10310120/1 8478,52 7117,71 1360,81 0,00

32 Зовнішній водопровід /вул.Жовтня, п.Безлюдівка/ 362пм 01.01.1997 10310120/2 6026,28 5822,41 203,87 0,00

33 Зовнішній водопровід /вул.Песчана - вул.Перемоги/ 41 Іпм 01.01.1997 10310120/3 8646,19 8293,77 352,42 0,00

34 Водопровідна мережа /вул.Чайковського/ 120пм 01.01.1998 10310120/4 8009,95 7499,70 510,25 0,00

35 Водопровід чавуний d 100 /влїзд Мостобудівників/ 1050пм 01.01.1997 10310120/5 35983,29 35681,33 301,96 0,00

36 Водопровід чавуний d 150 /влїзд Мостобудівників/ 500пм 01.01.1992 10310120/6 7222,00 3640,89 3581,11 0,00

37 Водопровід з чавуних труб d 150 /вул.Петровського/ 257пм 01.01.1978 10310120/7 10564,29 6837,81 3726,48 0,00

38 Водопровід з чавуних труб d 100 від водонапірної вежі /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310120/8 31177,32 23097,55 8079,77 0,00

39 Водопр.мережа Д=110мм вул.Чайковського Безлюд.івка 120пм 01.08.2006 10310719 18965,24 9561,42 9403,82 0,00

смт.Безлюдівка (стоки)

40
Насосна станція перекачки стічних вод - в/д Мостобудівників ul.Ul. 1976 1031U114 23478,10 18130,12 5347,98 0,00

41 Каналізаційна станція вул.Піщана 01.01.2004 10310118 26332,23 17575,49 8756,74 0,00

42 Каналізаційна станція - влїзд Жовтня 01.01.2004 10310119 252716,00 108007,62 144708,38 0,00

43 Насос погруж. Wiloemu FA 08/43-140 Е Безлюд. Піщана, 8 01.09.2012 1000042 33939,50 33939,50 0,00 0,00

44
Насос фекальний Speroni SQ 25-7-1.5 без пульта смт. Безлюдівка влїзд Стадіонний 01.10.2017 1000208

9794,17 3876,76 5917,41 0,00

45
Комплект насос фекал.Speroni SQ65-5.5 з пультом Smart -1-5,5 та коліном для 

монтажу-Безлюд., КНС
01.06.2020 1000250

51860,25 4321,70 47538,55 0,00

46 Канализационный насос SEG 40.31.2.50В 1шт 01.08.2011 10431538 17700,31 17700,31 0,00 0,00

47 Пульт керування WILO DR1-5.50 SD Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 2100001 8009,30 7274,52 734,78 0,00



смт.Безлюдівка(стоки) (мережі)

48 Канализаційні мережі в/д Стадіонний (Жовтня), 880п/м 01.01.2004 10310121 227663,33 75758,53 151904,80 0,00

49 Напірна каналізація в/д Мостобудівників 1100м 01.01.1976 10310121/1 17739,03 8943,16 8795,87 0,00

50 Самопливна каналізація житлових будівель в/д Мостобудівн. 520м 01.01.1976 10310121/2 11485,04 5789,90 5695,14 0,00

Безлюдівське ОТГ (водомірні вузли)

51 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського дом 1 01.05.2016 2300126 24305,55 7468.45 16837,10 0,00

52 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського дом 2 01.05.2016 2300127 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

53 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул Кооперативна дом 30 01.05.2016 2300128 24305,55 7468,45 16837,10 0,00
54 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 87 01.05.2016 2300129 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

55 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 83 01.05.2016 2300130 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

56 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 85 01.05.2016 2300131 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

57 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 107 01.05.2016 2300132 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

58 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 109 01.05.2016 2300133 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

59 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул.Кооперативна дом 28 01.05.2016 2300134 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

60 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 14 01.05.2016 2300135 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

61 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 17 01.05.2016 2300136 24305,62 7468,45 16837,17 0,00

62 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2А 01.05.2016 2300137 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

63 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2В 01.05.2016 2300138 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

64 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Г 01.05.2016 2300139 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

65 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Д 01.05.2016 2300140 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

66 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орєшкова дом 21 01.05.2016 2300141 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

67 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 5 01.05.2016 2300142 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

68 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 01.05.2016 2300143 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

69 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83А 01.05.2016 2300144 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

70 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83Б 01.05.2016 2300145 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

71 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83В 01.05.2016 2300146 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

смт.Васищеве (вода)

72 Насосна станція 2 підйома /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310128 49510,59 41675,32 7835,27 0,00

73 Резервуар V-600 м3 /пл.П под. вул.Орешкова Васищево/2шт 01.01.1974 10310127 24553,44 11770,11 12783,33 0,00

74 Арт.свердловина №3 01.01.1987 10310125 11182,62 6088,79 5093,83 0,00

75 Водопровідна вежа /пл. II підйому вул.Орешкова/ 01.01.1975 10310132 16271,74 16271,74 0,00 0,00

76 Водонатискова вежа 01.01.1986 10310831 56438,15 49837,35 6600,80 0,00



’ll Санітарна зона водозабору /пл. 2 підйому/ 01.01.1979 10310134 6736,20 3044,36 3691,84 0,00
78 Огорожа навколо дільниці /пл. 2 підйому/ 300м 01.01.2002 10310136 7127,57 7127,57 0,00 0,00
79 Електричний кабель линії від ТП 01.01.1972 10310122 9567,78 6207,46 3360,32 0,00
80 Електричний кабель від УРГ до II підйому /від пл.І підйому/ 01.01.1972 10310123 11495,52 7457,78 4037,74 0,00
81 ТП водозабір І підйому та насосної станції 2 підйому /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310124 40807,36 27058,89 13748,47 0,00
82 ШУ-7 26,5 кВт 01.04.2016 0800033 63515,33 13028,96 50486,37 0,00
83 Електричний двигун УА 37 квт Васищ 01.01.1996 10431254 1749,93 1749,93 0,00 0,00
84 Електричний двигун ЧАМ -200 Васищ 01.01.1996 10431255 1874,93 1874,93 0,00 0,00
85 Електричний двигун Васищеве 01.01.1996 10431256 1950,00 1950,00 0,00 0,00
86 ПЧ Delta VFD-F 22 kw 400v (ВНС 2підйому) 01.06.2011 10431529 11134,50 4898,84 6235,66 0,00
87 Насос Helix V 5209-3/30/Е насос.станция 11 підйому вул.Орєшково п.Васищеве 01.02.2014 1000100 148756,73 127063,00 21693,73 0,00
88 Насос свердловинний Wilo SPU 06-043-14 (SM6/26,5) 01.04.2016 1000165 85074,00 49626,64 35447,36 0,00
89 Насос Д 200/65 Васищеве 01.01.2005 10431246 12000,00 12000,00 0,00 0,00
90 Насос Д 200 / 35 01.07.2007 10431253 9583,33 9583,33 0,00 0,00
91 Насос Д 200/36 01.01.2007 10431264 12870,00 12870,00 0,00 0,00
92 Насос К 100-65-200 дільн.Васищеве 01.12.2008 10431385 14931,83 14931,83 0,00 0,00
93 Прилад управління CR 1-45.0 насос.станція II підйому вул.Орешкова п.Васищеве 01.02.2014 1900023 113662,77 64278,16 49384,61 0,00
94 Лічильник води WP-Dynamik 100/50-Т свердл.№3 01.01.2013 2300061 7119,51 3684,93 3434,58 0,00

смт.Васищеве (вода)(мережі)
95 Водопровід від споруд 2 підйому 1,7км 01.01.1972 10310131 8334,50 8334,50 0,00 0,00
96 Водопровідна мережа 1972р. 12600пм 01.01.1998 10310135 104975,35 48943,70 56031,65 0,00
97 Водопровідна мережа (від вул. 8Березня до Васищ лікарні) 680пм 01.01.1998 10310798 176750,78 85098,76 91652,02 0,00
98 Середньомайданчикові мережі водопостачання (з чавунніх труб d 100мм) 387п/м 01.01.1986 10310829 79484,41 71870,08 7614,33 0,00

смт.Васищеве (стоки)
99 Каналізаційна насосна станція 01.01.1986 10310835 253135,59 179678,09 73457,50 0,00
100 Каналізаційна насосна станція вул.Орешкова№35 01.01.1986 10310836 600099,34 20859,51 579239,83 0,00
101 КНС №1 с.Подольох 01.01.1980 10310906 95164,26 90561,59 4602,67 0,00
102 КНС №1-А с.Темнівка 01.01.1980 10310907 48148,00 48148,00 0,00 0,00
103 КТПМ мачтова з трансформатором ТМ 100-10/0,4 с.Подольох КНС №1 01.04.2014 0800015 34000,00 9963,20 24036,80 0,00
104 Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00-Н 01.03.2016 0800029 27292,28 5698,29 21593,99 0,00

105 Станція управління насосним об'єктом HV UZS (к FZR 1.03) 01.11.2009 10431418 4245,00 3151,64 1093,36 0,00

106 Насос погружн. Wilo EMU FA 08.64-278Е с.Васищеве вул.Орєшкова,35 КНС 01.04.2014 1000110 48155,87 40129,60 8026,27 0,00
107 насос фек. Speroni SQ 65-12-5.5 без пульта - Орєшково,83 Васищеве 01.07.2018 1000226 31877,35 9297,68 22579,67 0,00
108 Насос каналізаційний Wortex SWS 1500/S колесо Vortex- до КНС інв№10310835 01.12.2018 1000246 9750,09 1421,84 8328,25 0,00
109 Насос СД 50-56 (Васищеве, р-н Темнівськой к.) 01.01.2011 10431204 6375,48 6375,48 0,00 0,00
110 Сигналізація в зборі AJAX GC-101 MINI КІТ 01.08.2011 1500001 3238,62 1584,55 1654,07 0,00



Ill КОМПЛ. ОХОРОН. СИГНАЛІЗ. AJAX,GC-101MINI КІТ с.Темнівка КНС 01.09.2014 1500021
2746,79 963,00 1783,79 0,00

112 Пульт управління WILO DR 1-11.0 SD с.Васищеве вул.Орєшково,35 (к
„.г.ХГ.И ЛЛЛ1 1П\ ---

01.04.2014 1900024 17799,21 9820,00 7979,21 0,00

смт.Васищеве (стоки)(мсрсжі)

113
Середньомайданчикові мережі самотічної каналізації (з керамічних труб d 150мм; 

d 400мм) 1187п/м
01.01.1986 10310830

301331,93 210304,93 91027,00 0,00

114 Зливна каналізація (з залізобетону d 400мм) 2418п/м 01.01.1986 10310832 205278,94 168762,32 36516,62 0,00
115 Каналізаційний напірний колектор (з чавунних труб d 150мм) 2387п/м 01.01.1986 10310833 307250,87 204819,16 102431,71 0,00

116 Самопливний колектор (залізобетонний Д=600мм) 3033м 01.01.1980 10310909
788412,50 760059,55 28352,95 0,00

117 Напірний колектор (2шт; чавун.труби Д=300мм) 1867пм 01.01.1980 10330908 675260,37 599122,08 76138,29 0,00
смт.Хорошеве (вода)

118 Насосна станція (надбудова, свердл.№3) 01.01.1986 10310606 4862,28 4862,28 0,00 0,00

119
Арт.свердловина №1 вул.Сонячна (вул.Леніна) 01.01.1977 10310603

12825,98 9882,23 2943,75 0,00

120 Арт.свердловина №3 вул.Джерельна (вул. Тельмана) 01.01.1986 10310607 18346,71 15943.34 2403,37 0,00
121 Водонапірна вежа ІООмЗ вул. Сонячна (Леніна) 01.01.1982 10310601 78582,11 46616,35 31965,76 0,00
122 Водопровідна вежа (вул.Тельмана, Шевченко) 2шт 01.01.1986 10310605 22235,14 22235,14 0,00 0,00

123 Водопроводна вежа №2 вул.Красноармійська 01.01.1968 10310608 25955,95 25955,95 0,00 0,00

124 ШУ-4 4 кВт 01.04.2016 0800034 30141,00 6182,96 23958,04 0,00

125
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 5.5 кВт 380В Хорошеве, свердл.№3, 

вул.Джерельна
01.01.2018 0800048

29166,67 10633,70 18532,97 0,00

126 Трансформатор ТМГ-40/10 (арт.свердл.№1 по вул.Сонячній смт.Хорошеве) 01.04.2015 0800050 13333,33 1074,48 12258,85 0,00

127
Насос свердл. багатост.У/іІо TWI4.05-44-DM-B (свердл.№3 вул.Джерельна, 

Дружби (стара назва вул. Тельмана, Дімітрова)
01.12.2015 1000158

52074,00 28749,32 23324,68 0,00

128 Насос занурювальний Wilo Sub TWU 4-0823 DM С 01.06.2016 1000175 25125,00 14132,88 10992,12 0,00
129 Насос свердловинний Wilo SPI 06-017-13 (SM6/7.5) до св.№1 вул.Сонячна 01.06.2016 1000176 44280,00 21678,75 22601,25 0,00

130
Насосна станція з двома багатоступ. вертикальними насосами типа ОРА с 

частотним регулюванням (Хорошеве 10310602)
01.12.2009 10431420

97571,07 97571,07 0,00 0,00

131 Установка водопідготовки Экософт-ФК-1354-GL 01.12.2012 1300005 9426,84 4004,16 5422,68 0,00
смт.Хорошеве (вода)(мережі)

132 Водопровідні мережі чавунні (від свердл. по вул. Сонячна (Леніна)) 1926п/м 01.01.1979 10310604 275052,67 92458,73 182593,94 0,00
133 Водопровід 75 Іп/м 01.01.1983 10310604/1 24759,66 16754,09 8005,57 0,00
134 Водопровідні мережі чавунні ІООп/м 01.01.1983 10310604/2 299,28 264,87 34,41 0,00

135 Водопровідна мережа по вул.Горького 90п/м 01.01.1983 10310604/3
15228,83 5089,39 10139,44 0,00



136 Водопровідні мережі чавунні 1124п/м 01.01.1984 10310604/4 147664,35 19948,97 127715,38 0,00

137 Водопровідні мережі чавунні ІООп/м 01.01.1986 10310604/5
299,83 265,09 34,74 0,00

138 Водопровідні мережі чавунні 94п/м 01.01.1986 10310604/6 281,85 248,59 33,26 0,00

139 Мережі чавунні вул.Шевченко, -Димитр.-Тельмана 2600п/м 01.01.1986 10310604/7 8955,32 8021,49 933,83 0,00

140
Водопровідні мережі до сверял.Шевченко 300п/м 01.01.1991 10310604/8

5122,40 4629,85 492,55 0,00

141 Водовід від свердловини до водонапорної вежі 400п/м 01.01.1969 10310604/9 12504,85 9210,49 3294,36 0,00

142 Устан. водопідг. Экософт-ФК-1354-GL до інв.№10310604/3 вул. Горького 01.12.2012 1300006 9426,83 4004,16 5422,67 0,00

смт.Хорошеве (вода)(Фрунзе)
143 Насосна станція II підйому вул. Станційна 01.01.1984 10310890 48412,76 48412,76 0,00 0,00
144 Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310891 15182,00 15182,00 0,00 0,00
145 Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310892 35487,00 35487,00 0,00 0,00
146 Резервуари прямокутні вул.Станційна 01.01.1984 10310896 34122,00 34122,00 0,00 0,00
147 Артезіанська свердловина вул.Станційна 01.01.1984 10310893 80983,00 80983,00 0,00 0,00
148 Водонапірна вежа-колона вул.Станційна 01.01.1991 10310897 21939,00 21939,00 0,00 0,00

смт.Хорошеве (вода)(Фруіве)(мережі)

149
Водопровід розводи. вул.Станційна, Асбестоцемент Д-200мм-378п/м, Д-150мм- 

332п/м
01.01.1970 10310898

191083,00 191083,00 0,00 0,00

150
Водопровід розводи. вул.Станційна, Чугунний Д-150мм-605п/м, Д-100мм-48,5п/м, 

Д50мм-85п/м
01.01.1970 10310899

24075,00 22684,66 1390,34 0,00

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)
151 Насосна станція каналізаційна 01.01.1979 10310904 238145,00 238145,00 0,00 0,00
152 Установка для очистки 01.01.1979 10310900 131148,69 131148,69 0,00 0,00
153 Компактна установка КУ-200 01.01.1979 10310901 108829,00 108829,00 0,00 0,00
154 Ілові площадки 4шт 01.01.1979 10310902 29396,00 29396,00 0,00 0,00

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)(мережі)
155 Самотечна напорна каналізація 700м 01.01.1979 10310903 38784,02 38784,02 0,00 0,00
156 Каналізаційні мережі 115м 01.01.1984 10310905 11786,02 11786,02 0,00 0,00

ВСЬОГО ПО ОСНОВНИМ ЗАСОБАМ 9031389,34 5806851,39 3224537,95 0,00



МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
157 AJAX.GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв 30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0,00 0,00
158 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова 30.04.2015 000002712 316,40 316,40 0,00 0,00
159 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28 30.04.2015 000002502 2449,35 2449,35 0,00 0,00
160 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петровс.на водопр. 30.04.2015 000002503 2449,35 2449,35 0,00 0,00
161 Агрегат насосний ЕЦВ 6-6,3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З 31.08.2020 00-100028 9925,00 9925,00 0,00 0,00
162 Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15 31.01.2018 000003204 534,90 534,90 0,00 0,00
163 Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00 0,00
164 Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00 0,00
165 Гідрант пожеж.підземний GIR(4aeyH корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко 28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00 0,00
166 Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7,5А Зф Хорошеве Станційна 30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00 0,00
167 Л1Ч-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве Леніна 30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00 0,00
168 Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в. 31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00 0,00
169 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орєшкова 31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00 0,00
170 Кожух охолодж.'Л'іІо КІТ COOLING PIPE 4"ALSI Хорошеве Станційна 30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00 0,00

171
Підставка пожежна трійникова ІТПТФ чавун.дуЮОхЮОхІООмм Хорошеве 
Шевченко

28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00 0,00

172 Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського 06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00 0,00
173 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003757 390,00 390,00 0,00 0,00
174 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0,00 0,00
175 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00 0,00
176 WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве 31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00 0,00
177 AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35 30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00 0,00
178 AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-д Октябр 30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00 0,00
179 AJAX,GC-101 MINI КІТ (сигнализ. В сборе) 30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00 0,00
180 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор 30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00 0,00
181 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр. 30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00 0,00
182 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох 30.11.2017 000003842 316,40 316,40 0,00 0,00
183 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка 30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00 0,00
184 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5) 30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00 0,00
185 ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч. 31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00 0,00
186 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№1 Подольох 31.05.2019 00-000517 2425,00 2425,00 0,00 0,00
187 Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1Подольох 31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0,00 0,00
188 Тепловентилятор FH-162 Безл. В-д Мосгобудівн. 30.11.2017 000003843 174,17 174,17 0,00 0,00
189 Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве 30.11.2017 000003844 149,15 149,15 0,00 0,00
190 Обігрівач масляний ERGO,BB Васищево КНС Орєшкова 29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00 0,00
191 ARO Тепловентилятор HF-2001N 31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00 0,00
192 ARO Тепловентилятор HF-2001N 31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00 0,00

ВСЬОГО ПО МАЛОЦІННИМ НЕОБОРОТНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ 
АКТИВАМ

64535,47 64535,47 0,00 0,00

ВСЬОГО 9095924,81 5871386,86 3224537,95 0,00

Т.в.о. директора Вячеслав МАСАЛІТІН



Додаток 2

до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 
року "Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради та передачі його до Комунального 
підприємства "Котлярі вське" Безлюдівської селищної ради"

ПЕРЕЛІК
майна, шо передається з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріплюється на праві 

господарського відання

Порядко 
вий 

номер
Найменування об'єкта

Рік випуску /рік 
введення в 

експлуатацію)

Номер об'єкта Вартість 
здійснених 
капітальни

X 
інвестицій, 

грн.

Первісна 
(переоцінена) 
вартість, грн.

Сума 
нарахуваного 

зносу, грн.

Балансова 
(залишкова) 

вартість, грн.

Ліквідаційна 
вартість, 

грн.
інвентарний 

(номенклатурний)

заво
дсь 
кий

пас 
пор 
тни 

й

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
смт.Безлюдівка (вода)

1 Надбудова над свердловиною №3 /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310108 3188,00 3188,00 0,00 0.00
2 Арт. свердловина №1/вул.Песчана, с.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310105 6406,94 5503,75 903,19 0,00
3 Арт.свердловина №2 /вул.Піщана, п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310106 6726,85 4974,80 1752,05 0,00
4 Свердловина №3 /вул. Чайковського/ 01.01.1998 10310107 10014,40 8070,54 1943,86 0,00

5

Арт. свердловина с напірним трубопроводом в/д Стадіонний) в/д Жовтня), в 
т.ч. арт.св№5 в/д Стадіонний (в/д Жовтня) вартістю 10545,32грн; Напорний 
трубопровод 160м вартістю 25286,70грн./

01.01.2000 10310110

38072,23 38072,23 0,00 0,00

6 Арт.свердловина №6 /в/д Мостобудівників/ 01.01.1990 10310112 16350,00 6503,65 9846,35 0,00

7
Артезіанська свердловина №9 пров. Овочевий /по в. Петровського/ 01.01.1978 10310115

57299,81 34744,81 22555,00 0,00

8 Мілководна свердловина вул.Чайковського /№1/ 01.01.1990 10310117/1 6200,00 2466,60 3733,40 0,00
9 Мілководна свердловина вул.Чайковського /№2/ 01.01.1990 10310117/2 6200,00 2466,59 3733,41 0,00
10 Водопровідна вежа/ вул.Чайковського, п.Безлюдівка/ 01.01.1993 10310101 180783,99 83427,66 97356,33 0,00
11 Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п.Безлюдівка/ 01.01.2004 10310103 3097,46 2995,30 102,16 0,00
12 Водопровідна вежа /вул.Піщана,п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 128363,24 50838,65 77524,59 0,00
13 Водонапірна вежа /в/д Мостобудівників/ 01.01.1972 10310111 273524,76 227266,63 46258,13 0,00
14 Водопровідна вежа /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310116 31080,81 23378,29 7702,52 0,00
15 Огородження сан.зони /свердловини по вул.Піщана/ 84м 01.01.2002 10310121/3 3668,00 3668,00 0,00 0,00
16 Електричний кабель від ТП /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310109 11038,00 10344,38 693,62 0,00
17 ШУ-6 5,5 кВт 01.04.2016 0800032 35141,00 7208,32 27932,68 0,00
18 ИІУ-5 5,5 кВт 01.04.2016 0800035 35141,00 7208,32 27932,68 0,00



смт.Бетлюдівка(стоки) (мережі)

19 ШафаШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана) 01.06.2016 0800039 46807,39 9258,84 37548,55 0,00
20 ШафаШУЕП І-3/380/220/010/-01/0-00 01.09.2016 0800041 43589,26 8143,17 35446,09 0,00
21 Трансформатор ТС -100 Безлюдівка вул. Чайковського 01.12.2007 10431336 8900,00 8868,81 31,19 0,00

22 Станція управління лКаскадл свердл.№5 по ул в/дОкгября 01.02.2008 10431342 1396,28 1354,37 41,91 0,00

23
Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1 шт, ПД ОВЕН 

ПД 100-ДИ-1, ОМ-И 11 Ішт Безлюдівка свердл.№5 Петровського
01.04.2011 10431498

15247,00 6261,95 8985,05 0,00

24 насос SJ5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара назва - 
ГТртппп с Rk-nrn'i

01.04.2015 1000144 13896,49 9843,68 4052,81 0,00

25
Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д Мостоб.) 01.12.2015 1000155

44451,00 27781,80 16669,20 0,00

26 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80 16669,20 0,00

27 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79 0,00
28 Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 23591,07 20815,60 0,00
29 Насос свердл.багатост. Wilo TWI4-0525-DM-CI сверд.№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43 0,00

смт.Безлюдівка(вода) (мережі)

ЗО Водопровідна мережа Д 63мм (вул.Радянська) 1200п/м 01.01.2003 10310120 5520,00 2806,00 2714,00 0,00
31 Водопровідна мережа /вул.Чайковського, п.Безлюдівка / 4100пм 01.01.1993 10310120/1 8478,52 7117,71 1360,81 0,00
32 Зовнішній водопровід /вул.Жовтня, п.Безлюдівка/ 362пм 01.01.1997 10310120/2 6026,28 5822,41 203,87 0,00
33 Зовнішній водопровід /вул.Песчана - вул. Перемоги/ 41 Іпм 01.01.1997 10310120/3 8646,19 8293,77 352,42 0,00
34 Водопровідна мережа /вул.Чайковського/ 120пм 01.01.1998 10310120/4 8009,95 7499,70 510,25 0,00
35 Водопровід чавуний d 100 /влїзд Мостобудівників/ 1050пм 01.01.1997 10310120/5 35983,29 35681,33 301,96 0,00
36 Водопровід чавуний d 150 /влїзд Мостобудівників/ 500пм 01.01.1992 10310120/6 7222,00 3640,89 3581,1 1 0,00
37 Водопровід з чавуних труб d 150 /вул.Петровського/ 257пм 01.01.1978 10310120/7 10564,29 6837,81 3726,48 0,00
38 Водопровід з чавуних труб d 100 від водонапірної вежі /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310120/8 31177,32 23097,55 8079,77 0,00
39 Водопр.мережа Д=110мм вул.Чайковського Безлюд.івка 120пм 01.08.2006 10310719 18965,24 9561,42 9403,82 0,00

смт.Безлюдівка (стоки)

40
Насосна станція перекачки стічних вод - в/д Мостобудівників 01.01.1976 10310114

23478,10 18130,12 5347,98 0,00

41 26332,23 17575,49 8756,74 0,00
42 Каналізаційна станція - влїзд Жовтня 01.01.2004 10310119 252716,00 108007,62 144708,38 0,00
43 Насос погруж. Wiloemu FA 08/43-140 Е Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 1000042 33939,50 33939,50 0,00 0,00

44
Насос фекальний Speroni SQ 25-7-1.5 без пульта смт. Безлюдівка влїзд 

Стадіонний
01.10.2017 1000208

9794,17 3876,76 5917,41 0,00

45
Комплект насос фекал.Speroni SQ65-5.5 з пультом Smart -1-5,5 та коліном для 

монтажу-Безлюд., КНС
01.06.2020 1000250

51860,25 4321,70 47538,55 0,00

46 Канализационный насос SEG 40.31.2.50В 1шт 01.08.2011 10431538 17700,31 17700,31 0,00 0,00

47 Пульт керування WILO DR1-5.50 SD Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 2100001 8009,30 7274,52 734,78 0,00



48 Канализаційні мережі в/д Стадіонний (Жовтня), 880п/м 01.01.2004 10310121 227663,33 75758,53 151904,80 0,00

49 Напірна каналізація в/д Мостобудівників 1100м 01.01.1976 10310121/1 17739,03 8943,16 8795,87 0,00

50 Самопливна каналізація житлових будівель в/д Мостобудівн. 520м 01.01.1976 10310121/2 11485,04 5789,90 5695,14 0,00

Безлюдівське О1Г (водомірні вузли)

51
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського дом 1 01.05.2016 2300126

24305,55 7468,45 16837,10 0,00

52
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського дом 2 01.05.2016 2300127 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

53
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул Кооперативна дом 30 01.05.2016 2300128

24305,55 7468,45 16837,10 0,00

54
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 87 01.05.2016 2300129

24305,55 7468,45 16837,10 0,00

55 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 83 01.05.2016 2300130 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

56 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 85 01.05.2016 2300131 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

57 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 107 01.05.2016 2300132 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

58 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 109 01.05.2016 2300133 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

59 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул.Кооперативна дом 28 01.05.2016 2300134 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

60 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 14 01.05.2016 2300135 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

61 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 17 01.05.2016 2300136 24305,62 7468,45 16837,17 0,00

62 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2А 01.05.2016 2300137 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

63 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2В 01.05.2016 2300138 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

64 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Г 01.05.2016 2300139 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

65 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Д 01.05.2016 2300140 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

66 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 21 01.05.2016 2300141 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

67 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 5 01.05.2016 2300142 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

68 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 01.05.2016 2300143 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

69 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83А 01.05.2016 2300144 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

70 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83Б 01.05.2016 2300145 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

71 Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83В 01.05.2016 2300146 24305,55 7468,45 16837,10 0,00

смт.Васищеве (вода)

72 Насосна станція 2 підйома /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310128 49510,59 41675,32 7835,27 0,00

73 Резервуар V-600 м3 /пл.11 под. вул.Орешкова Васищево/2шт 01.01.1974 10310127 24553,44 11770,11 12783,33 0,00

74 Арт.свердловина №3 01.01.1987 10310125 11182,62 6088,79 5093,83 0,00

75 Водопровідна вежа /пл. II підйому вул.Орешкова/ 01.01.1975 10310132 16271,74 16271,74 0,00 0,00



76 Водонатискова вежа 01.01.1986 10310831 56438,15 49837,35 6600,80 0.00
77 Санітапна зона водозабопу /пл. 2 підйому/ 01.01.1979 10310134 6736.20 3044,36 3691,84 0.00
78 Огорожа навколо дільниці /пл. 2 підйому/ 300м 01.01.2002 10310136 7127,57 7127,57 0,00 0,00
79 Електричний кабель линії від ТП 01.01.1972 10310122 9567,78 6207,46 3360,32 0,00

80 Електричний кабель від УРГ до II підйому /від пл.І підйому/ 01.01.1972 10310123 11495,52 7457,78 4037,74 0,00

81 ТП водозабір І підйому та насосної станції 2 підйому /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310124 40807,36 27058,89 13748,47 0,00

82 ШУ-7 26,5 кВт 01.04.2016 0800033 63515,33 13028,96 50486,37 0,00

83 Електричний двигун УА 37 квт Васищ 01.01.1996 10431254 1749,93 1749,93 0,00 0,00

84 Електричний двигун ЧАМ -200 Васищ 01.01.1996 10431255 1874,93 1874,93 0,00 0,00

85 Електричний двигун Васищеве 01.01.1996 10431256 1950,00 1950,00 0,00 0,00

86 ПЧ Delta VFD-F 22 kw 400v (ВНС 2підйому) 01.06.2011 10431529 11134,50 4898,84 6235,66 0,00

87
Насос Helix V 5209-3/30/Е насос.станция 11 підйому вул.Орєшково 

п.Васищеве
01.02.2014 1000100

148756,73 127063,00 21693,73 0,00

88 Насос свердловинний Wilo SPU 06-043-14 (SM6/26,5) 01.04.2016 1000165 85074,00 49626,64 35447,36 0,00

89 Насос Д 200/65 Васищеве 01.01.2005 10431246 12000,00 12000,00 0,00 0,00

90 Насос Д 200 /35 01.07.2007 10431253 9583,33 9583,33 0,00 0,00

91 Насос Д 200/36 01.01.2007 10431264 12870,00 12870,00 0,00 0,00

92 Насос К 100-65-200 дільн.Васищеве 01.12.2008 10431385 14931,83 14931,83 0,00 0,00

93
Прилад управління CR 1-45.0 насос.станція II підйому вул.Орешкова 

п.Васищеве
01.02.2014 1900023

113662,77 64278,16 49384,61 0,00

94 Лічильник води WP-Dynamik 100/50-Т свердл.№3 01.01.2013 2300061 7119,51 3684,93 3434,58 0,00
смт.Васищеве (вода)(мережі)

95 Водопровід від споруд 2 підйому 1,7км 01.01.1972 10310131 8334,50 8334,50 0,00 0,00

96 Водопровідна мережа 1972р. 12600пм 01.01.1998 10310135 104975,35 48943,70 56031,65 0,00

97
Водопровідна мережа (від вул.8Березня до Васищ лікарні) 680пм 01.01.1998 10310798 176750,78 85098,76 91652,02 0,00

98
Середньомайданчикові мережі водопостачання (з чавунніх труб d 100мм) 

387п/м
01.01.1986 10310829

79484,41 71870,08 7614,33 0,00

смт.Васищеве (стоки)

99 Каналізаційна насосна станція 01.01.1986 10310835 253135,59 179678,09 73457,50 0,00
100 Каналізаційна насосна станція вул.Орешкова№35 01.01.1986 10310836 600099,34 20859,51 579239,83 0,00
101 КНС №1 с.Подольох 01.01.1980 10310906 95164,26 90561,59 4602,67 0,00
102 КНС №1-А с.Темнівка 01.01.1980 10310907 48148,00 48148,00 0,00 0,00

103 КТІТМ мачтова з трансформатором ТМ 100-10/0,4 с.Подольох КНС №1 01.04.2014 0800015 34000,00 9963,20 24036,80 0,00

104 Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00-H 01.03.2016 0800029 27292,28 5698,29 21593,99 0,00

105 Станція управління насосним облєкгом HV UZS (к FZR 1.03) 01.11.2009 10431418 4245,00 3151,64 1093,36 0,00

106
Насос погружн. Wilo EMU FA 08.64-278Е с.Васищеве вул.Орєшкова,35 КНС 01.04.2014 1000110

48155,87 40129,60 8026,27 0,00



107 насос фек. Speroni SQ 65-12-5.5 без пульта - Орєшково,83 Васищеве 01.07.2018 1000226 31877,35 9297,68 22579,67 0,00

108 Насос каналізаційний Wortex SWS 1500/S колесо Vortex- до KHC 01.12.2018 1000246 9750,09 1421,84 8328,25 0,00

109 Насос СД 50-56 (Васищеве, р-н Темнівськой к.) 01.01.2011 10431204 6375,48 6375,48 0,00 0,00

ПО Сигналізація в зборі AJAX GC-101 MINI КІТ 01.08.2011 1500001 3238,62 1584,55 1654,07 0,00

111
КОМПЛ. ОХОРОН. СИГНАЛІЗ. AJAX.GC-101MINI КІТ с Темнівка КНС 01.09.2014 1500021 2746,79 963,00 1783,79 0,00

112
Пульт управління WILO DR. 1 -11.0 SD с.Васищеве вул.Орешково,35 (к 

інв№ 1000 ПО)
01.04.2014 1900024

17799,21 9820,00 7979,21 0,00

смт.Васищеве (стоки)(мережі)

113
Середньомайданчикові мережі самотічної каналізації (з керамічних труб d 

150мм; d 400мм) 1187п/м
01.01.1986 10310830

301331,93 210304,93 91027,00 0,00

114 Зливна каналізація (з залізобетону d 400мм) 2418п/м 01.01.1986 10310832 205278,94 168762,32 36516,62 0,00

115 Каналізаційний напірний колектор (з чавунних труб d 150мм) 2387п/м 01.01.1986 10310833 307250,87 204819,16 102431,71 0,00

116
Самопливний колектор (залізобетонний Д=600мм) 3033м 01.01.1980 10310909 788412,50 760059,55 28352,95 0,00

117 Напірний колектор (2шт; чавун.труби Д=300мм) 1867пм 01.01.1980 10330908 675260,37 599122,08 76138,29 0,00

смт.Хорошеве (вода)

118 Насосна станція (надбудова, свердл.№3) 01.01.1986 10310606 4862,28 4862,28 0,00 0,00

119 Арт. свердловина №1 вул.Сонячна (вул.Леніна) 01.01.1977 10310603 12825,98 9882,23 2943,75 0,00

120 Арт. свердловина №3 вул.Джерельна (вул. Тельмана) 01.01.1986 10310607 18346,71 15943,34 2403,37 0,00
121 Водонапірна вежа ЮОмЗ вул. Сонячна (Леніна) 01.01.1982 10310601 78582,11 46616,35 31965,76 0,00

122
Водопровідна вежа (вул.Тельмана, Шевченко) 2шт 01.01.1986 10310605

22235,14 22235,14 0,00 0,00

123 Водопроводна вежа №2 вул.Красноармійська 01.01.1968 10310608 25955,95 25955,95 0,00 0,00

124 ШУ-4 4 кВт 01.04.2016 0800034 30141,00 6182,96 23958,04 0,00

125 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 5.5 кВт 380В Хорошеве, свердл.№3, 01.01.2018 0800048 29166,67 10633,70 18532,97 0,00

126
Трансформатор ТМГ-40/10 (арт.свердл.№1 по вул.Сонячній смт.Хорошеве) 01.04.2015 0800050

13333,33 1074,48 12258,85 0,00

127
Насос свердл. 6araTOCT.Wilo TWI4.05-44-DM-B (свердл.№3 вул.Джерельна, 

Дружби (стара назва вул. Тельмана, Дімітрова)
01.12.2015 1000158 52074,00 28749,32 23324,68 0,00

128 Насос занурювальний Wilo Sub TWU 4-0823 DM С 01.06.2016 1000175 25125,00 14132,88 10992,12 0,00

129 Насос свердловинний Wilo SPI 06-017-13 (SM6/7.5) до св.№1 вул.Сонячна 01.06.2016 1000176 44280,00 21678,75 22601,25 0,00

130
Насосна станція з двома багатоступ. вертикальними насосами типа ОРА с 

частотним регулюванням ( Хорошеве 10310602)
01.12.2009 10431420

97571,07 97571,07 0,00 0,00

131 Установка водопідготовки Экософт-ФК-1354-GL 01.12.2012 1300005 9426,84 4004,16 5422,68 0,00
смт.Хорошеве (вода)(мережі)

132
Водопровідні мережі чавунні (від свердл. по вул. Сонячна (Леніна)) 1926п/м 01.01.1979 10310604

275052,67 92458,73 182593,94 0,00



133 Водопровід 75 Іп/м 01.01.1983 10310604/1 24759,66 16754,09 8005,57 0,00
134 Водопровідні мережі чавунні ЮОп/м 01.01.1983 10310604/2 299,28 264,87 34,41 0,00

135
Водопровідна мережа по вул.Горького 90п/м 01.01.1983 10310604/3

15228,83 5089,39 10139,44 0,00

136 Водопровідні мережі чавунні 1124п/м 01.01.1984 10310604/4 147664,35 19948,97 127715,38 0,00

137 Водопровідні мережі чавунні ЮОп/м 01.01.1986 10310604/5 299,83 265,09 34,74 0,00

138 Водопровідні мережі чавунні 94п/м 01.01.1986 10310604/6 281,85 248,59 33,26 0,00

139 Мережі чавунні вул. Шевченко, -Димитр.-Тельмана 2600п/м 01.01.1986 10310604/7 8955,32 8021,49 933,83 0,00

140
Водопровідні мережі до свердл.Шевченко 300п/м 01.01.1991 10310604/8

5122,40 4629,85 492,55 0,00

141 Водовід від свердловини до водонапорної вежі 400п/м 01.01.1969 10310604/9 12504,85 9210,49 3294,36 0,00

142
Устан. водопідг. Экософт-ФК-1354-GL до інв.№10310604/3 вул. Горького 01.12.2012 1300006

9426,83 4004,16 5422,67 0,00

смт.Хорошеве (вода)(Фрунзе)
143 Насосна станція II підйому вул.Станційна 01.01.1984 10310890 48412,76 48412,76 0,00 0,00
144 Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310891 15182,00 15182,00 0,00 0,00
145 Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310892 35487,00 35487,00 0,00 0,00
146 Резервуари прямокутні вул.Станційна 01.01.1984 10310896 34122,00 34122,00 0,00 0,00
147 Артезіанська свердловина вул.Станційна 01.01.1984 10310893 80983,00 80983,00 0,00 0,00
148 Водонапірна вежа-колона вул.Станційна 01.01.1991 10310897 21939,00 21939,00 0,00 0,00

смт.Хорошеве (вода)(Фрунзе)(мережі)

149
Водопровід розводи. вул.Станційна, Асбестоцемент Д-200мм-378п/м, Д- 

150мм-332п/м
01.01.1970 10310898

191083,00 191083,00 0,00 0,00

150
Водопровід розводи. вул.Станційна, Чугунний Д-150мм-605п/м, Д-ІООмм- 

48,5п/м, Д50мм-85п/м
01.01.1970 10310899

24075,00 22684,66 1390,34 0,00

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)

151 Насосна станція каналізаційна 01.01.1979 10310904 238145,00 238145,00 0,00 0,00
152 Установка для очистки 01.01.1979 10310900 131148,69 131148,69 0,00 0,00
153 Компактна установка КУ-200 01.01.1979 10310901 108829,00 108829,00 0,00 0,00
154 Ілові площадки 4шт 01.01.1979 10310902 29396,00 29396,00 0,00 0,00

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)(мережі)

155 Самотечна напорна каналізація 700м 01.01.1979 10310903 38784,02 38784,02 0,00 0,00
156 Каналізаційні мережі 115м 01.01.1984 10310905 11786,02 11786,02 0,00 0,00

ВСЬОГО ПО ОСНОВНИМ ЗАСОБАМ 9031389,34 5806851,39 3224537,95 0,00

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

157 AJAX,GC-101MlNI КІТкомпл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв 30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0,00 0,00



158 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова 30.04.2015 000002712 316,40 316,40 0,00 0,00
159 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28 30.04.2015 000002502 2449,35 2449,35 0,00 0,00

160 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петровс.на водопр. 30.04.2015 000002503 2449,35 2449,35 0,00 0,00

161 Агрегат насосний ЕЦВ 6-6,3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З 31.08.2020 00-100028 9925,00 9925,00 0,00 0,00
162 Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15 31.01.2018 000003204 534,90 534,90 0,00 0,00
163 Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00 0,00
164 Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00 0,00
165 Гідрант пожеж.підземний ОІИ(чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко 28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00 0,00
166 Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7,5А Зф Хорошеве Станційна 30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00 0,00

167
ЛІЧ-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве Леніна

30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00 0,00

168
Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в.

31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00 0,00

169
ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орєшкова

31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00 0,00

170
Кожух охолодж.'Л'ІІо КІТ COOLING PIPE 4"ALSI Хорошеве Станційна

30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00 0,00

171 Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.дуЮОхЮОхЮОмм Хорошеве 28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00 0,00
172 Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського 06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00 0,00
173 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003757 390,00 390,00 0,00 0,00
174 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0,00 0,00
175 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орєшкова 31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00 0,00

176
WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве

31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00 0,00

177 AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35 30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00 0,00
178 AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-дОктябр 30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00 0,00
179 AJAX,GC-101MINl КІТ (сигнализ. В сборе) 30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00 0,00
180 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор 30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00 0,00
181 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр. 30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00 0,00
182 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох 30.11.2017 000003842 316,40 316,40 0,00 0,00
183 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка 30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00 0,00
184 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5) 30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00 0,00
185 ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч. 31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00 0,00
186 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№1 Подольох 31.05.2019 00-000517 2425,00 2425,00 0,00 0,00



187 Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1Подольох 31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0,00 0,00

188 Тепловентилятор FH-162 Безл. В-д Мостобудівн. 30.11.2017 000003843 174,17 174,17 0,00 0,00

189 Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве 30.11.2017 000003844 149,15 149,15 0,00 0,00
190 Обігрівач масляний ERGO,BB Васищево КНС Орешкова 29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00 0,00
191 ARO Тепловентилятор HF-2001N 31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00 0,00
192 ARO Тепловентилятор HF-200 IN 31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00 0,00

ВСЬОГО ПО МАЛОЦІННИМ НЕОБОРОТНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ 
АКТИВАМ 64535,47 64535,47 0,00 0,00

ВСЬОГО 9095924,81 5871386,86 3224537,95 0,00

Т.в.о. директора

У/

Вячеслав МАСАЛГПН



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«15» червня 2021 року

Про внесення змін до рішення VII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року
«Про передачу комунального майна, що знаходиться 
у власності Безлюдівської селищної ради на баланс, 
у статутний фонд та господарське відання 
Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши лист т.в.о. Директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради № 68 від 24.05.2021 р., керуючись 
ст. ст. 26, 60,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та жи тлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 1 та пункту 2 рішення VII сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання «Про передачу комунального майна, що 
знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний 
фонд та господарське відання Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради» та викласти їх у новій редакції:

«1. Передати на баланс у статутний фонд Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріпити на праві 
господарського відання майно, яке перебуває у власності Безлюдівської 
селищної ради згідно з додатком 1, додатком 2, додатком 3, що додаються.»

«2.Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради прийняти майно згідно з додатком І , додатком 2, додатком 3 на баланс, у 
статутний фонд та у господарське відання.»

2. Викласти додаток 1 до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради «Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 



відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради» у новій редакції, що додається.

3. Викласти додаток 2 до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради «Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 
відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради» у новій редакції, що додається.

4. Визнати редакцію додатку 1, додатку 2, додатку 3 до рішення «Про 
передачу комунального майна, що знаходиться у власності Безлюдівської 
селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання 
Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради» 
прийняту цим рішенням, чинною з ЗО квітня 2021 року.

5. Визнати рішення « Про передачу комунального майна, що знаходиться у 
власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 
господарське відання Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради» з урахуванням змін, внесеним цим рішенням 
чинним з ЗО квітня 2021 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунальногоспільної власності територіальних громад та

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1
до рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15 06.2021 року "Про 
передачу комунального майна, що знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради 
на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 
"Котлярівське" Безлюдівської селищної ради"

Перелік майна, то передається з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної рази

У" 

з п
Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта

Рік введення в 
експлуатацію

Інвентарний номер
Первісна вартість, 

грн
Сума зносу, грн

Залишкова вартість, 
грн

-> 3 4 5 6 7

і 1 Безлюдівська поліклініка, сел Безлюдівка. вул Кооперативна. 32. Котел длительного горения АЛЬТЕП 
КТ-2Е 50 кВт (Україна)

2017 101480282 38700.00 3871.00 34829.00

Безлюдівська поліклініка, сел Безлюдівка. вул Кооперативна. 32. Котел опалювальний твердопаливний 
водогрійний "ALTEP" KT-2E-N-50 (DUO UNI Plus) 2017 101480283 39500.00 3949.00 35551.00

! 3
Безлюдівка. вул Перемоги. 177. Котел опалювальний твердопаливний водогрійний "ALTEP" KT-2E-N- 
27 кВт (DUO UNI Plus комплект) 2019 101480303 33400.00 1670.00 31730.00

4
Безлюдівський ДНЗ. сел. Безлюдівка. в-д Стадіонний. 4-А. Газовий коїе.і з чавунним теплообмінником 
великої потужності АОГВ-96ИР (2 шт.) 2014

101480268
101480269

33870.00 20745.00 13125.00

і S
Безлюдівський клуб. Безлюдівська бібліотека, сел Безлюдівка. пров < )вочевий. о 6. Твердопаливний 
водогрійний котел тривалого горіння "TERMit-TT-32" 2015 101480278 20000.00 5500.00 14500.00

6
Безлюдівський клуб, сел Безлюдівка. в-д Стадіонний. 2

2015 10480066 10525.00 5350.18 5174.82

7 Котляревська бібліотека, с Котляри. вул Миру.]. АОГВ- ЗО КСС. А( )ГВ- ЗО КСС
2012 101480001 19747.00 ЗІ 14.00 16633.00

8
Васишевський ДНЗ. сел Васищеве. вул. Вишнева. 2е. АОГВ-50Е Маяк М І М

2004 10310011 231824.19 71027.84 160796.35

о Васищевська селищна рада, сел Васищеве. вул Орешкова. 49. АОГВ-70 РОСС
2019 101410001 98000.00 10616.67 87383.33

ТО
Василевський клуб, сел Васищеве. вул Орєшкова.45. КС 12 (2 ші )

1985
10490018 -

----------- 10190019
840.00 0.00 840.00

11
Місцева пожежна команда, сел Васищеве. вул Орешкова. 43.АОГВ-50Е Маяк

2019 101410001 94000.00 9791.67 84208.33

Всього 620 406.19 135 63536 484 770.83

Т.в.о. директора А Вячеслав МАСА.ПТІН

’ 1 ° Г 1Is.
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Додаток №2
до рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
15.06.2021 року "Про передачу комунального майна, що знаходиться у 
власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 
господарське відання Комунальному підприємству "Котлярівське" 
Безлюдівської селищної ради"

Перелік основних засобів, що передаються з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс у статутний фонд та 
господарське відання Комунальному підприємству "Котлярівське" Безлюдівськоїселищної ради

А» з/іі Найменування
Рік випуску 

(виготовлення) Номер інвентарний
Первісна (переоцінена)

вартість,грн. Знос, грн.
Залишкова 

вартість,грн

с.Коппяри

1
Гідрант пожежний підземний GIR (Чавунний корпус)Н-2,()м-с.Котляри,вул.Миру 
до водопр мереж. Інв.К» 10310881 800н м 2019 1400028 6 644,95 782.0(1 5 862,95

2 Лічильник холодної води с.Котляри. вул.Миру 1. шт. 2010 2300006 3 522.00 3 522.00 0,00

3 Будівля КНС с.Котляри,вул.Миру 2Б(ііег.іяна) 1шт 1968 10310879 54 343,66 33 376.00 20 967,66

4 Схеми сигналізації, управління та живлення КНС с.Котляри, вул.Миру 2Б 2008 10431480 3 242,18 1 619.00 1 623.18

5
Насос фекальний Speroni SQ 25-10-2.2 без пульта КНС вул.Миру, с.Котляри (р-н 
Безлюдівка) 2018 1000225 14 819,15 4 693.00 10 126,15

6 Водопровідні мережі с.Котляри, вул.Миру 800п/м 1970 10310881 482 272,03 482 272.03 0,00

7 Водомірний вузол ДУ 50 за адресою с.Котляри, вул.Миру, буд.З 2016 2300123 24 305.55 8 138.00 16 167,55

8 Водомірний вузол ДУ 50 за адресою с.Котляри. вул.Миру, буд.6 2016 2300124 24 305,55 8 138.00 16 167,55

9 Водомірний вузол ДУ 50 за адресою с.Котляри, вул.Миру, буд.9 2016 2300124 24 305,62 8 138.00 16 167,62

10 Зовнішня каналізаційна система с.Комунар, вул.Миру 630 п/м 1988 10310880 278 150,00 278 150,00 0,00
ВСЬОГО ПО ОСНОВНИМ ЗАСОБАМ 915 910,69 828 828,03 87 082,66

Т.в.о. директора
) " х 

At?;Z®
V у у//

Вячеслав МАСАЛ ІТІН



Додаток № З

до рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 15.06.2021 року "Про передачу комунального майна, 
що знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради на 
баланс, у статутний фонд та господарське відання 
Комунальному підприємству "Котлярівське" Безлюдівської 
селищної ради"

Перелік малоцінних необоротних матеріальних активів, шо передаються з балансу комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству ’’Котлярівське” Безлюдівської селищної ради

№ з/п Найменування Рік випуску 
(виготовлення)

Номер 
інвентарний

Первісна 
(переоцінена) 
вар гість,грн.

Знос, грн. Залишкова 
вартість,грн.

с.Котляри

1

1 Іідставка пожежна прохідна ППДФ 
ду-100* 100мм чавунна/с. Котляри, 
вул. Миру. 1 2019 МНМА00-000591 2 363,40 2 363,40 0,00
Тепловентилятор спіральний Under 
Price ІТі-2015 2000Вт/с. Котляри,.

2 Вул. Миу, 1 2016 МНМА000003535 124.17 124,17 0.00
Всього 2 487,57 2 487,57 0,00

Т.в.о. директора Вячеслав МАСАЛІТІН

|« }* II
/ V. х^ї^ч/ V. А іі/VC* £»7/\л.. *----



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«15» червня 2021 року

Про затвердження Положення про облікову 
політику Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради

Розглянувши лист т.в.о. директора комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради від 25.05.2021 р. № 70 щодо 
затвердження Положення про облікову політику Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Положення про облікову політику Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради згідно з додатком.

2. Секретарю Безлюдівської селищної ради оприлюднити дане рішення 
на офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради.

3. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності
(Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021р

ПОЛОЖЕННЯ

про облікову політику Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради.

1 Загальні положення.

Основними завданнями облікової політики є:
1.1 Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну оцінку 
активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку.
1.2 Розробити план розрахунків відповідно з діяльністю підприємства, 
приймаючи за основу план рахунків, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999р. №291 з усіма змінами і доповненнями, 
внесеними станом на дату затвердження Положення.
1.3 Тривалість операційного циклу для надання послуг встановлюється 
терміном один місяць.
1.4 Поріг суттєвості фінансової звітності встановлюється в розмірі 1 (одна) тис. 
грн. (лист МФУ від 29.07.2003р. №04230-04108 «Про суттєвість у 
бухгалтерському обліку і звітності»),
1.5 Затвердити правила і графік документообігу згідно з вимогами Положення 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
1.6 Передбачати перелік посад, яким дозволено отримувати та видавати 
товарно-матеріальні цінності. Зразки підписів відповідальних посадових осіб за 
переліком затвердити окремим наказом директора та довести до відома 
відповідні структурні підрозділи.
1.7 Відповідальність за прийняття документів на тимчасове зберігання в архів 
підприємства, а також за своєчасну передачу на зберігання документації до 
державного архіву покласти на головного бухгалтера.

2. Принципи, оцінка та методи обліку активів, зобов’язань, капіталу, 
доходів і витрат.

2.1 Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
2.1.1 Визнання, облік і оцінка основних засобів здійснюється відповідно до 
вимог П(С)БО7. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт. Термін отримання 
майбутніх економічних вигод від експлуатації основних засобів згідно п.п. 
14.1.138 ПКУ більше року і вартість понад 20000 грн. Списання основних 
засобів проводити згідно затвердженого Положення про порядок списання 
(відчуження) майна бюджетних установ та комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради.
2.1.2 Основні засоби класифікувати в бухгалтерському обліку по групах згідно 
до п.5 П(С)БО7.



2.1.3 Прийняти ліквідаційну вартість основних фондів для цілей амортизації 
рівною нулю.
2.1.4 Амортизацію основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку 
нараховувати по всім групам з використанням прямолінійного методу (п.п.1 
п.26 П(С)БО 7), у податковому обліку з урахування статті 138 ПКУ.
2.1.5 Інші необоротні матеріальні активи класифікувати в бухгалтерському 
обліку по групах відповідно п.5 П(С)БО 7.
2.1.6 Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) 
більше одного року, вартістю менше 20000 грн. вважати іншими малоцінними 
необоротними матеріальними активами (МНМА).
2.1.7 Встановити для МНМА метод нарахування амортизації в розмірі 100% їх 
вартості в першому місяці використання таких об’єктів.
2.1.8 Згідно встановлених законодавством норм, а також за наявності 
фінансування, проводиться переоцінка із застосуванням незалежної експертизи 
тих об’єктів основних засобів і нематеріальних активів, залишкова вартість 
яких суттєво відрізняється від справедливої вартості. Переоцінку основних 
засобів проводити з дозволу Безлюдівської селищної ради. У разі переоцінки 
об’єкта 03 на ту ж дату, здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних 
засобів, до якої належить цей об’єкт згідно п.16 П(С)БО 7. Переоцінка 03 тієї 
групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою 
регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не 
відрізнялася від справедливої вартості. Після проведення переоцінки 
встановлюється ліквідаційна вартість згідно з висновками незалежної 
експертизи.
2.1.9 Для визнання основних засобів та інших матеріальних необоротних 
активів та нематеріальних активів такими, визначення строку корисного 
використання об’єктів і вибору методу нарахування амортизації, окремим 
наказом призначається постійно діюча комісія. Термін використання основних 
засобів та інших необоротних матеріальних активів встановлюється відповідно 
до даних технічного паспорта. Якщо термін використання не визначений, він 
встановлюється постійно діючою технічною комісією з урахуванням технічних 
характеристик та умов використання предметів та/або ПКУ.
2.1.10 Облік витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом основних засобів, 
ведеться в бухгалтерському та податковому обліку за правилами 
бухгалтерського обліку.
2.2 Нематеріальні активи.
2.2.1 Визнання, облік та оцінку нематеріальних активів здійснюється відповідно 
до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку вважається 
окремий об’єкт нематеріальних активів. Визначення терміну корисного 
використання нематеріальних активів відбувається таким чином:
- термін використання права на здійснення діяльності (ліцензія на строк більше 
одного року) вказується в документі;
- в разі, якщо строк корисного використання нематеріальних активів не 
визначений, він встановлюється згідно чинного законодавства та постійно 



діючою комісією. Строк корисного використання не може бути менше 2-х та 
більше 10-ти років.
2.2.2 При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується 
прямолінійний метод.
2.2.3 Переоцінка об’єктів нематеріальних активів не проводиться через 
відсутність активного ринку.
2.2.4 Ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації 
приймається рівною нулю.
2.3 Запаси.
2.3.1 Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей по 
підрозділах:
- бухгалтерія - у кількісно-сумовому вимірі;
- склади - у картках складського обліку в кількісному вимірі.
2.3.2 Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси визнаються активом, якщо існує 
ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування;
2.3.3 Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною 
вартістю;
2.3.4 Транспортно-заготівельні витрати включаються в собівартість придбаних 
запасів;
2.3.5 При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, у продаж та іншому 
вибутті, оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом 
прибуття (ФІФО);
2.3.6 Запаси, які не будуть в майбутньому приносити підприємству економічну 
користь, визнаються неліквідними і списуються з активів згідно з актом 
інвентаризації;
2.3.7 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в 
експлуатацію з терміном використання менше одного року, виключається зі 
складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного 
кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними 
особами протягом строку їх фактичного використання.
2.4 Інвестиційна нерухомість.
2.4.1 На вимогу пункту 6 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» при наявності 
ознак, за якими об’єкт основних засобів може бути віднесений і до оперативної 
і до інвестиційної нерухомості, головним критерієм по їх розподіленню 
вважати переважний характер їх використання, який визначається як відсоток 
площі будівлі (споруди), яке надається в операційну оренду до загальної площі 
будівлі (споруди). Об’єкт основних засобів визначається об’єктом інвестиційної 
нерухомості, якщо в операційну оренду надано більше 90% його площі.
2.4.2 КП «КБСР» на дату балансу відображає у фінансовій звітності 
інвестиційну нерухомість за первісною вартістю, зменшеною на суму 
нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та 
вигод від її відновлення, признаються відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення 



корисності активів». Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості в 
бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом;
2.4.3 Доходи від передачі об’єктів інвестиційної та операційної нерухомості в 
робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних 
вигод від її використання, включаються до складу доходів звітного періоду;
2.4.4 Витрати, що здійснюють для підтримки інвестиційної нерухомості в 
робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних 
вигод від її використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
2.5 Доходи.
2.5.1 Класифікація доходів проводиться відповідно до вимог П(С)БО 15 
«Дохід». Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими 
групами:
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.
2.5.2 Дохід, отриманий від надання послуг, визнавати, виходячи зі ступеня 
завершеності операції з надання послуг, доходом є фактично надані послуги на 
дату балансу;
2.5.3 Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує 
підтвердження того, що воно буде отримано та підприємство виконає умови 
щодо такого фінансування;
2.5.4 Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом 
протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування 
(основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно нарахованої 
амортизації цих об’єктів;
2.5.5 Дохід від реалізації теплової енергії, водопостачання та водовідведення; 
надання послуг з поводження з побутовими відходами та управління 
багатоквартирними будинками, визнається по даті складання акту або іншого 
документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який 
підтверджує виконання робіт та послуг.
2.5.6 Облік доходів, отриманих від реалізації продукції в бухгалтерському 
обліку вести на окремих балансових рахунках класу 7 (згідно із затвердженим 
планом рахунків).
2.6 Витрати
2.6.1 Класифікація видатків проводиться відповідно до вимог П(С)БО 16 
«Витрати». Для обліку витрат застосовується рахунки класу 9.
Класифікація витрат здійснюється відповідно до затвердженого переліку і 
складом статей калькулювання виробничої собівартості послуг та собівартості 
реалізованих послуг, відповідно до розробленої та затвердженої «Методики 
розподілу витрат між видами діяльності підприємства».
2.6.2 Основними видами діяльності підприємства є:
- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- послуги з поводження з побутовими відходами;



- послуги з управління багатоквартирними будинками;
- інші види послуг.
Собівартість реалізованих послуг відображати у бухгалтерському обліку на 
окремих субрахунках кожного виду діяльності згідно з розробленим планом 
рахунків на підприємстві і вищезазначеною Методикою.
2.6.3 Витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 
централізованого водопостачання та водовідведення; поводження з побутовими 
відходами; управління багатоквартирними будинками та інших видів послуг у 
бухгалтерському та податковому обліку визнаються витратами певного періоду 
одночасно з визнанням доходу для отримання яких вони вчинені.
Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображають у 
складі витрат того звітного періоду в якому будуть отримані доходи, а саме: 
витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в 
неопалювальний період, які були проведені з метою підготовки до наступного 
опалювального періоду, вважаються витратами майбутніх періодів та 
відображаюгься у складі балансового рахунку 39 «витрати майбутніх періодів». 
Сума таких витрат відображається в бухгалтерському обліку з першого місяця 
опалювального сезону та до кінця поточного року пропорційно кількості 
місяців у цьому періоді.
2.6.4 При затримці підписання актів прийому-передачі природного газу ПАК 
«Нафтогаз України» та іншими постачальниками, первинний документ 
складати на підставі завізованих обсягів третьою стороною (AT «Харківгаз») та 
договорів на поставку природного газу згідно наказу Міністерства статистики 
України №193 від 21.06.1996р. «Про затвердження типових форм первинних 
документів з обліку сировини та матеріалів».
2.6.5 Для відображення операцій у разі відсутності первинних документів на 
дату балансу застосовувати внутрішній акт га/або бухгалтерську довідку.
2.7 Дебіторська заборгованеє! ь.
2.7.1 Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату.
2.7.2 Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 
достовірно визначена її сума, відповідно до вимог п. П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість».
2.7.3 Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, 
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для 
визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється 
величина резерву сумнівних боргів.
2.7.4 Сумнівна заборгованість - це поточна дебіторська заборгованість щодо 
якої існує невпевненість у її погашені боржником. Величина резерву сумнівних 
боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості. Резерв сумнівних боргів створки гься станом на 31 грудня 
звітного періоду.
2.7.5 Безнадійна дебіторська заборгованість згідно - це поточна заборгованість, 
щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув 



строк позовної давності. При списанні безнадійної дебіторської заборгованості 
в податковому обліку керуватися визначенням безнадійної дебіторської 
заборгованості згідно н. 14.1.1 1 1ІКУ.
2.8 Зобов’язання
2.8.1 Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка відображається 
відповідно П(С)БО 11 «Зобов’язання».
2.8.2 Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, 
відображаються в обліку і звітності за їх теперішньою вартістю - пункт 10 
П(С)БО 1 1 «Зобов’язання», а поточні зобов’язанню - за сумою погашення - 
пункт 12 П(С)БО 11.
2.9 Витрати майбутніх періодів і фінансові витрати.
2.9.1 До витрат майбутніх періодів відносяться суми на передплату 
періодичних видань та всі інші витрати, що стосуються наступного облікового 
періоду;
2.9.2 Згідно з П(С)БО 31 «Фінансові витрати» фінансові витрати визнаються 
витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, і не 
проводиться капіталізація фінансових витрат.

3. Організаційні питання.
3.1 Форми і системи оплати праці на підприємстві застосовуються відповідно з 
умовами, передбаченими колективним договором;
3.2 Податковий облік ведеться відповідно до податкового законодавства 
України;
3.3 Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за допомогою 
автоматизованої системи обліку;
3.4 Первинні та зведені облікові документи можна складати у паперовій або в 
електронній формі.
3.5 Інвентаризаційна робота на підприємстві з метою забезпечення 
достовірності даних про наявність матеріальних цінностей, проводиться 
відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014р. №879;
3.6 3 матеріально-відповідальними особами за облік і збереження товарно- 
матеріальних цінностей, призначеними згідно наказів, укладаються відповідні 
договори;
3.7 За складання податкових накладних, ведення обліку податкових накладних 
та формування Декларації з податку на додану вартість, призначається 
відповідальна особа
3.8 Право підпису документів надається окремим наказом;
3.9 Зі змістом наказу та Положення ознайомити всіх працівників, причетних до 
його виконання;
3.10 Забезпечення ведення бухга;ітс^йда»ш№і податкового обліку покладається 
на головного бухгалтера.

Т.в.о. директора - ;і і ■ Вячеслав МАСАЛ1ТІН
WC д ради J “ »•//
«А і Х^5а3459 /

Головний бухгалтер Надія ЛАБУНСЬКА
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УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«15» червня 2021 року

Про визначення одержувачем коштів 9 рівня
Комунальне підприємство «Котлярівське»
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до ст. 26, ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити одержувачем коштів 9 рівня Комунальне підприємство 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради.

2. Зобов’язати Комунальне підприємство «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради провести реєстрацію в органах Державної казначейської служби 
України та відкрити реєстраційний рахунок для зарахування коштів і 
проведення видатків.

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

Безлюдівський селищн
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження Правил благоустрою 
території Безлюдівської селищної ради

На виконання вимог Законів України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність 
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері 
містобудування», «Про основи містобудування» «Про охорону культурної 
спадщини», «Про рекламу» та інших законодавчих актів, керуючись п. 44 п. 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад 
та житлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою території Безлюдівської селищної ради 
(додаються).

2. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності та фізичним 
особам забезпечити дотримання затверджених Правил благоустрою території 
Безлюдівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства (Чечуй І.В.).

Безлюдівський селищний голов Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021р

ПРАВИЛА 
благоустрою території Безлюдівської селищної ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території Безлюдівської селищної ради/далі - 
Правила\нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок 
благоустрою та утримання об'єктів благоустрою території Безлюдівської ОТГ, 
визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи 
благоустрою.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для 
життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території 
Безлюдівської селищної ради всіма органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації 
населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без 
громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою території Безлюдівської селищної ради 
використовуються відповідно до їх функціонального призначення для 
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх 
раціонального використання та охорони з урахуванням вимог’ цих Правил, 
місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством 
України.

1.4. Організацію благоустрою території Безлюдівської селищної ради 
забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, 
установлених законодавством. Благоустрій здійснюється в обов'язковому 
порядку на всій території Безлюдівської селищної ради.

1.5. Повноваження Безлюдівської селищної ради та органів 
самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно- 
правовими актами.



1.6. Забезпечення державних, громадських інтересів у сфері благоустрою 
території Безлюдівської селищної ради здійснюється за рахунок їх 
врахування під час розроблення та реалізації Правил. З метою такого 
забезпечення виконком Безлюдівської селищної ради здійснює їх-публікацію 
на Інтернет- сайті ради, а також організовує безперешкодний доступ до цих 
Правил.

1.7. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про рекламу». «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про планування та забудову території», «Про 
дорожній рух», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв». «Про 
поховання та похоронну справу» інших нормативно-правових актів та 
документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території Безлюдівської 
селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до 
відповідальності, встановленої законодавством України.

1.9. Графічна частина Правил розробляється да замовлення виконкому 
Безлюдівської селищної ради та затверджується окремим рішенням ради.

До розробки та затвердження графічної частини Правил на території 
Безлюдівської селищної ради діють паспорти благоустрою об'єктів (додаток 
№ 4), схеми санітарного очищення.

Паспорти благоустрою об’єктів на замовлення фізичних та юридичних 
осіб розробляються індивідуально для кожного об’єкта на території сіл ради. 
Паспорт благоустрою містить фотофіксацію об’єкта благоустрою, графічну 
частину, текстову частину. В графічній частині паспорту визначаються 
границі території закріпленої для благоустрою, площа території, типи 
покриття тротуарів, проїздів, доріг, автостоянок, види газонів, квітників та 
інше. В текстовій частині зазначаються основні вимоги щодо виконання 
освітлення, санітарного стану, ремонту об’єктів (зі строками виконання), 
встановлення урн, виконання заходів для забезпечення безперешкодного 
доступу інвалідів, озеленення, виконання тротуарів з бруківки, асфальтування 
проїздів, виконання реклами та інші заходи з благоустрою.

Паспорт погоджується та затверджується селищним головою.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1 У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:



Об'єкт благоустрою - території загального користування, парки, рекреаційні 
зони, сади, сквери, майданчики, пам'ятки культурної fa історичної спадщини, 
майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, 
проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища, прибули якові 
території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, 
території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території. До 
об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах 
населеного пункту.
Елемент благоустрою - малі архітектурні форми некомерційного 
призначення, бордюрні камені, покриття доріг та тротуарів, бруківка, зелені 
насадження, квітники, прилади освітлення та інше; )
Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 
2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для 
короткочасного відпочинку населення.
Залежно від характеру і призначення вони діляться на парки культури і 
відпочинку, районні, спортивні, дитячі, ботанічні, дендрологічні, зоологічні, 
історичні, та інші.
Сквер — благоустроєна і озеленена ділянка площею від 0,05 до 2,0 га, 
призначена для короткочасного відпочинку населення, яка є елементом 
архітектурно-художнього оформлення населених місць.
Бульвар — озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, 
вулиці або набережної, з алеями і доріжками для пішохідного руху і 
короткочасного відпочинку.
Набережна - озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль 
вздовж берега річки водоймища.
Лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового 
відпочинку населення.
Зелені насадження на території Безлюдівської селищної ради поділяються 
на:
загального користування — озеленені упорядковані території, призначені 
для відпочинку міського населення, з вільним доступом (міські та районні 
парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових 
будинків, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та 
інші);
обмеженого користування - насадження на територіях громадських і 
житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів 
охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій та інші; 
спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно- 
захисних і охоронних зонах, на територіях ботанічних і зоологічних садів, 
виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, 
лісомеліоративні насадження, насадження розсадників, квітникарських 
господарств; пришляхові насадження в межах міста.
Власник — фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, 
забезпечує управління і несе відповідальність за фото експлуатацію згідно з 
законодавством.
Балансоутримувач - фізична або юридична особа, яка за договором з 
власником утримує на балансі відповідне майно, а також вед^ бухгалтерську. 



статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює 
розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і 
поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном 
і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.
Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів - комплекс будівельних робіт, 
пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання 
об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
Відтворення будинків та споруд, їх фасадів - комплекс заходів з відбудови 
втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і 
первинними проектними матеріалами.
Ремонт будинків та споруд:
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- 
технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених 
конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення 
експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко- 
економічних показників;
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельнйх робіт, пов’язаних з 
відновленням або покращанням експлуатаційних показників із заміною або 
відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного 
обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко- 
економічних показників.
пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних 
майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні 
телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, 
інформаційні колони та інше.)
Користувачі дорожніх об’єктів - учасники дорожнього руху, власники та 
користувачі земельних ділянок, що знаходяться в межах «червоних ліній» 
міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних 
форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних 
комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
Паспорт благоустрою об’єкта - графічна документація, в якій визначаються 
границі та площа закріпленої території, вимоги щодо благоустрою та 
утримання даної території, вимоги щодо ремонту будівель та споруд (додаток 
№4).
Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду - складова частина проектної 
документації, в якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення 
(фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується відділом 
містобудування та архітектури.
Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, 
визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і 
призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на 
задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення 
експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, 
комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них 
(прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, нррм, стандартів, 
порядків і правил згідно із законодавством.



Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс 
(ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи 
водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною 
об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу 
цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, 
архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли 
свою автентичність.
Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини затверджений згідно з 
законодавством.
Відповідні органи з охорони культурної спадщини:
пам’яток архітектури місцевого значення;
пам’яток археології, історії, монументального мистецтва місцевого значення; 
пам’яток археології, історії, монументального мистецтва занесених до 
Державного реєстру.
Рекламний засіб - засіб, що використовуються для доведення реклами до її 
споживача.
Феєрверк - порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються 
кольорові декоративні вогні.
Салют - кероване приведення в дію піротехнічних виробів.
Професійний феєрверк (салют) - піротехнічні вироби, користування якими 
потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців 
(користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення. 
Піротехнічний виріб - це пристрій, призначений для створення необхідного 
ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою 
горіння (вибуху) піротехнічного складу.
Піротехнічні вироби побутового призначення - вироби, шо їх подають 
населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, 
а використовуються з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, 
забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не 
призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому 
середовищу.
Відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, 
розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані 
відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.
Місце для паркування - місце стоянки одного транспортного засобу на 
майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до 
Правил дорожнього руху;
Оператор - суб'єкт господарювання, який здійсняє обладнання і утримання 
майданчика для паркування;
Паркування - розміщення транспортного засобу на майданчику 
паркування;
Спеціально обладнані майданчики для паркування - майданчики для 
паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або 
тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього 
руху.



Мала архітектурна форма некомерційного призначення - штучний 
архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського 
транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та 
композиції.)
Пересувна мала архітектурна форма комерційного призначення для 
здійснення підприємницької діяльності - торговельне обладнання, 
низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат 
соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення 
для провадження підприємницької діяльності;
Стаціонарна мала архітектурна форма комерційного призначення для 
здійснення підприємницької діяльності - тимчасова одноповерхова 
споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого 
призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище 
ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько ЗО кв. метрів, 
виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без 
закладення фундаменту;

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені 
кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів». 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», «Про планування і забудову територій»,«Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту [етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів[», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу 
пива та слабоалкогольних напоїв», «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про 
дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення»), "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний 
транспорт", "Про транспорт", Правилах дорожнього руху іншими нормативно- 
правовими актами та документами.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою 
території Безлюдівської селищної ради

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Безлюдівської селищної
ради мають право

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою території Безлюдівської 
селищної ради .

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою 
території Безлюдівської селищної ради .

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою 
території ради.



3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та 
достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та 
внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території ради, 
озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, 
вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті 
шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території ради 
в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю 
або майну громадян.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, 
заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності 
власників або балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою території Безлюдівської селищної 
ради зобов’язані

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в 
установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил. У разі порушення вимог винні 
притягуються до відповідальності згідно Адміністративного кодексу 
штрафним санкціям.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у 
сфері благоустрою території Безлюдівської селищної ради.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані 
порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на 
вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних 
норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі 
квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та 
іншими тваринами.

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені 
Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, 
рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, 
фізичних осіб - підприємців у сфері благоустрою території

Безлюдівської селищної ради

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у 
сфері благоустрою міста мають право



4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного 
розвитку території Безлюдівської селищної ради в тій частині, що стосується 
заходів з благоустрою території населеного пункту.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, 
що регулюють відносини у сфері благоустрою.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих 
Правил або призводять до нецільового використання території населеного 
пункту.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо 
невиконання таких робіт може завдати шкоди житткі або здоров'ю громадян, 
їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

4.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, 
реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.

4.1.6. Вносити на розгляд виконкому сільської ради пропозиції та вимоги 
щодо поліпшення благоустрою території.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у 
сфері благоустрою території Безлюдівської селищної ради зобов’язані

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в 
установленому порядку, у тому числі утримувати в надёжному стані 
закріплені за ними території. У разі передачи об'єктів в користування, 
утримувати на умовах договору з балансоутримувачем, орендарем, 
користувачем об'єкти або їх частини. В разі порушення вимог винні 
притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства та положень 
розділу 9.

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської 
забудови з урахуванням вимог до використання цієї території відповідно до 
затвердженої документації з благоустрою, проектної документації, 
містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також встановлених 
державних стандартів, норм і правил.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані будівлі і споруди, 
своєчасно виконувати ремонтні роботи, не виконувати фарбування та 
оздоблення фасадів будівель без погодження з відділом містобудування та 
архітектури, та дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини 
згідно розділу 5.2.2 (у разі, якщо об’єкт відноситься до історичної забудови).

4.2.4. Усувати на об'єктах благоустрою або їх частинах за власний 
рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або 
наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою або їх 
частинах наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру, та 
техногенного характеру - якщо вони сталися з їх вини.

4.2.6. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними 
об'єктів благоустрою або їх частин.

4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою або їх частин 
дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту. 



регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, 
забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдані ними внаслідок 
порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього 
природного середовища, відповідно до чинного законодавства.

4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими 
підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі 
твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), 
вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм.

4.2.10. Забезпечувати розміщення та функціонування сміттєзбірників 
(урн, контейнерів) для збору сміття та твердих побутових відходів на 
об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному 
стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих 
архітектурних форм некомерційного призначення згідно з паспортами, 
забезпечувати утримання та збереження зелених насаджень.

4.2.12. Мати дозвіл на розміщення об'єктів (будівель та споруд, 
соціального-культурного, спортивного та іншого призначення) на територіях 
об’єктів благоустрою;

4.2.13 Мати паспорти благоустрою (додаток №4) на всі об’єкти, які їм 
належать. Виконувати всі вимоги зазначені в даному паспорті;

4.2.14. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології 
для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи 
щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, 
сніговими) водами, що відводяться з неї, обладнання локальними очисними 
спорудами зливових мереж перед скидом стічних вод (дощових, снігових) у 
поверхневе водоймище. Дотримуватись встановлених нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору 
води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин

4.2.15. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені 
Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями 
центральних органів виконавчої влади, цими Правилами, іншими 
нормативно-правовими актами.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території 
Безлюдівської селищної ради

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання 
об’єктів благоустрою

5.1.1. Виконком Безлюдівської селищної ради визначає на конкурсних 
засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою 
комунальної форми власності. Конкурс проводиться згідно з Положенням про 
порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою 
населених пунктів, затвердженим центральним органом виконавчої влади з 
питань житлово-комунального господарства України.



5.1.2. Балансоутримувача об'єкту благоустрою, що перебуває у 
приватній власності, може визначати його власник. Відповідальність за 
невиконання, або порушення законодавства в сфері благоустрою на об'єктах, 
що перебувають у приватній власності несе власник.

5.1.3. Власник (балансоутримувач) забезпечує належне утримання та 
своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може залучати 
для цього інші підприємства, установи, організації.
Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою здійснюється 
відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої 
влади з питань житлово-комунального господарства, умов цих Правил, 
чинних будівельних, санітарних та інших нормативних документів та правил.

5.1.4. Власник за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує 
заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та 
передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою затверджується виконкомом сільської ради до 
15 грудня поточного року на наступний рік.

Власник (балансоутримувач) об'єкта благоустрою несе повну 
відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої 
містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди 
торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за 
умови отримання всіх необхідних узгоджень та отримання дозволу на 
розміщення цих будівель та споруд.

Власники, користувачі цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити 
належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а 
також можуть самостійно, або на умовах договору укладеного з 
балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за 
ними території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. 
Межі закріпленої території та обсяг пайової участі визначає власник об’єкту 
благоустрою.

5.1.6. Територія яка закріплюється для благоустрою та санітарної 
очистки як правило визначається від об’єкта, або земельної ділянки що 
знаходиться в власності суб’єктів господарювання до проїзної частини 
дороги або проїзду, або іншим чином згідно існуючих чинників. Границі 
закріплених територій, умови утримання визначатися індивідуально для 
кожного об’єкту. Власники (балансоутримувач!) для уточнення границь 
території закріпленої для благоустрою, а також умов утримання даної 
території та об’єктів на даній території, зобов’язані отримати паспорт 
благоустрою об'єкту (додаток № 4).

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою 
третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно 
повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Договори відшкодувального користуваніня об’єктами благоустрою 
(їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні 
повноваження та покладено обов’язок здійснювати технічне забезпечення 
об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та 
водовідведення, санітарний стан). Договори укладаються на підставі 



висновків про можливість, доцільність та строки користування, які надаються 
галузевими організаціями.

5.1.9 Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єкті в 
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, 
торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх 
власників в утриманні об'єктів благоустрою встановлюється та 
затверджується окремим рішенням Безлюдівської селищної ради.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
загального користування

5.2.1. Парків (парків культури і відпочинку, спортивних, дитячих, 
меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, зон зелених 
насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, 
рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для 
дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих 
Правил, та інших нормативно-правових актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, 
майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до 
затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій 
вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в 
порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб 
громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням 
природоохоронного законодавства.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті 
територій включає:
- санітарне очищення (прибирання сміття, відходів та ін.);
- прибирання листя на головних алеях, доріжках, майданчиках для 
відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках!;
- встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн;
- утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх 
вивезення;
- освітлення територій;
- озеленення, збереження зелених насаджень та утримання їх в належному 
стані;
- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних 
явищ, аварій, в інших випадках;
- утримання у належному стані відповідно до цих Правил будівель, споруд та 
їх фасадів, пішохідних доріжок, проїздів, алей розташованих на території 
парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків 
для дозвілля та відпочинку;
- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів 
освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, 
пам’ятників та інших елементів благоустрою;
- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;



- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для 
дозвілля та відпочинку.

З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та 
інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на 
території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організацій 
фізичні особи-підприємці), у віддані яких перебувають ці об’єкти, 
здійснюють:
- забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, 
межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому 
порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила 
поведінки;
- догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного 
санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних 
рубок, рубок реконструкції;
- посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву 
та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також 
боротьбу із бур’янами;

охорону, збереження, раціональне використання природних 
комплексів, об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно з 
вимогами чинного природоохоронного законодавства.

На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених 
насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку 
встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від 
одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів 
зазначених територій.

Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення 
контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від 
місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, 
фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення 
кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з 
розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Г ромадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 
метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, | виходячи з 
розрахунку одне місце на 500 відвідувачів.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон. садів, зон зелених 
насаджень, скверів, для їх подальшого вивезення та утилізації, здійснюється 
тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних 
газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та 
чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, 
оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення 
ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних 
зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та 
відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень 
(квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України 
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-



комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, інших нормативно- 
правових актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, 
майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до 
затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій 
вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил та в 
обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, 
умови безпеки їх життю та здоров’ю і в порядку, передбаченому пунктом 
5.1.4 цих Правил.

Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон 
зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а 
також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних 
галявинах забороняється.
Догляд за урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, 
фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від Інтенсивності 
експлуатації.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів,'зон зелених насаджень, 
скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка 
діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на цих завдань і 
загрожує збереженню цих територій, а саме:
- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження 
документації в установленому порядку;
- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і 
пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;
- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім 
спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських 
заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і 
здійснення природоохоронних заходів;
- вигул тварин за межами встановлених для цього місць;
- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її 
залишків, а також спалювання чи захоронения деревини та інших матеріалів;
- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних ш иті в, межових, 
охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних 
об’єктів і паркової меблі;
- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків 
господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних 
явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і 
ландшафтів парку;
- застосування пестицидів, псування, засмічення та забруднення земель 
хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, 
неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування 
сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких 
матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;
- розміщення на деревах рекламних щитів, добування з дерев соку і живиці, 
нанесення їм механічних пошкоджень;
- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, бурелом них 
дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш ніж З днів;



- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження 
природних компл ексі в.

5.2.2. Пам’яток культурної спадщини

Власник або уповноважений ним орган, користувачі зобов’язані 
утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стансі за власний 
рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, 
руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України < І Іро охорону 
культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом 
охорони культурної спадщини.

Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися 
відповідно до режимів встановлених органами охорони культурної спадщини, 
у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та 
забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, , просторової 
композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним 
порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Площ, бульварів, проспектів, набережних

Благоустрій та утримання площ, бульварів, проспектів здійснюється 
відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, 
вулиць, цих Правил, інших нормативно-правових актів.

5.2.4. Доріг, вулиць, провулків, проїздів

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні 
здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від 
користувачів дотримання чинних нормативно-правових । актів щодо 
дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил 
користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби 
організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості 
(«лежачих поліцейських») дозволяється лишё за узгодженими з 
територіальним відділом поліції, рішеннями власників доріг або 
уповноважених ними органів.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, 
дорожньо-експлуатаційні організа ції зобов'язані:
- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до 
технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх 
об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в 
дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх 



дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими 
пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух; 
- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх' об’єктів у 
надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі 
деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних 
комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі за 
погодженням з територіальним відділом поліції, оперативно вносити зміни до 
порядку організації дорожнього руху;
- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно 
небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, 
розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації' дорожнього 
руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;
- разом з територіальним відділом поліції брати участь в огляді місць 
дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов] за яких вони 
сталися, та усувати виявлені недоліки. Нести в межах чинного законодавства 
відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди, якщо вони відбулися в 
наслідок неналежного виконання вимог цих Правил.
- сповіщати виконком сільської ради та учасників дорожнього руху про 
закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності 
на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови, що
ускладнюють рух та роблять його небезпечним;
- утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на 
метрів уздовж доріг;

відстані до 5

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки 
дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість 
винесення на дорожні об'єкти грунт, каміння, будівельних матеріалів, а також 
засмічення проїзної частини внаслі док переповнення кузова з ранепортного 
засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних 
вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення 
повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними 
матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, 
займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, 
а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, 
узбіччі та тротуарах.

Забороняється перевезення будівельного сміття та сипучих матеріалів 
відкритим способом.

Власники та користувачі земельних ділянок, малих архітектурних форм 
комерційного та некомерційного призначення, інженерних комунікацій, що 
розташовані в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов’язані;
- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших 
будинків і споруд масового відвідування, влаштовувати місця для стоянки 
транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з відділом 
містобудування та архітектури, територіальним відділом поліції- утримувати 



в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні 
об'єкти грунту, каміння та інших матеріалів, сміття;
- установлювати і утримувати в належному стані огорожі і вживати заходи 
для запобігання неконтрольованому виходу худоби та домашньої птиці на 
дорожні об'єкти;
- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони 
інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, та інші 
елементи дорожніх об'єктів;
- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в 
разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними 
матеріалами;
- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, 
обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів 
відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів:
- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і 
руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або 
загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайної повідомляти 
власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи;
- дотримувати вимог діючих норм і правил охорони дорожніх об'єктів.
У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:
- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, 
визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами: 
- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових 
відходів;
- скидати на проїзну частину дороги сніг (за винятком випадків зазначених у 
підпункті 2 пункту 5.6.10 цих Правил), смітити, псувати дорожнє покриття, 
обладнання, зелені насадження;
- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого 
зберігання;
- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему 
дорожнього зливостоку;
- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника 
дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з 
поліцією.

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні 1 організації у 
першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки 
дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, 
результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях 
концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, 
дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та 
спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати 
зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності 
дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху. 



пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню 
навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають 
інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх 
об'єктів або уповноваженими ними органами.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно 
до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, правил користування ними та охорони затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, інших 
будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та 
утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, 
економічності та безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за 
розпорядженням голови.

5.2.5. Пляжів

Порядок утримання територій пляжів затверджується окремим рішенням 
Безлюдівської ОТГ, за наявності розроблених та погоджених у відповідності 
до чинного законодавства проектів водоохоронних зон та, прибережно- 
захисних смуг для водних об’єктів загальнодержавного значення в межах 
населеного пункту та за їх межами.

Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх 
балансоутримувачі або особи, які експлуатують пляжі на підставі цивільно- 
правових угод, відповідно до Санітарних норм та правил утримання 
територій населених пунктів, затверджених Наказом Мністерства охорони 
здоров’я України від 17.03.2011р. № 145, умов цих Правил, інших 
нормативно-правових актів.

Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, 
переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних 
засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для 1 забезпечення 
безпечного перебування на території пляжів громадян у вечірні та нічні часи.

Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття 
заходів із запобігання забрудненню узбережжя, охорону зелених насаджень, 
відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний 
доступ на територію пляжів.

Підставою для початку експлуатації пляжів є дозвіл на відкриття та 
функціонування пляжу, який підписується посадовою особою сільської ради 
який очолює комісію, створену розпорядженням голови.

Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:
- забезпечують громадян питною водою шляхом влаштування питних 
фонтанчиків. Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 
метрів;
- забезпечують встановлення та належний банітарно-т^хнічний стан 
біоту алетів;



- встановлюють урни, контейнери для збору сміття на водонепроникному 
покритті, які необхідно очищувати щоденно. Урни необхідно розміщувати на 
відстані 3-5 метрів від смуги зелених насаджень і не менш за 10 метрів від 
краю води з розрахунку не менш однієї урни на 800 кв. метрів території 
пляжу. Відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів:
- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;
- забезпечують наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку, 
забезпечують наявність дитячих майданчиків
- забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби;
- особи, які утримують пляжі, зобов’язані укладати договори про вивезення, 

утилізацію побутового сміття та вторинної сировини;
- забезпечують виконання статей Водного та Земельного кодексів України, а 
також природоохоронного законодавства України
- забезпечують заходи безпеки при користуванні пляжами, місцями масового 
відпочинку громадян відповідно до Наказу МВС України від 10.04.2017 року 
№ ЗОЇ «Правила охорони життя людей на водних об’єктах України»

На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються 
рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог 
законодавства.

5.2.6. Кладовищ

Порядок утримання кладовищ визначається Законом України «Про 
поховання та похоронну справу» та здійснюється відповідно до Порядку, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово- 
комунального господарства України, Порядком утримання кладовищ та 
інших місць поховання, цих Правил та інших нормативно-правових актів .

Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та 
одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських 
могил, а також інших місць поховання забезпечує спеціалізоване комунальне 
підприємство.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань 
передбачає використання за призначенням, санітарне очищення, озеленення, 
охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих 
Правил.

На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, 
крім комунальної, форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів 
та колумбаріїв, які є власністю громадян.

Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та 
одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських 
могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без 
певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовились рідні.
місця поховань знайдених трупів та охорона всіх місць поховань
забезпечуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на обліку, 
культурної спадщини, забезпечує балансоутримувач.

як об’єкти



Місця невідомих поховань, віднесені в установленому порядку до 
об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують 
органи охорони культурної спадщини .

На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної 
ділянки, утримання здійснюється користувачем місця поховання.

Установлені намогильні споруди реєструються в спеціалізованому 
комунальному підприємстві в Книзі обліку намогильних споруд- Усі 
намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати 
стандартам та технологіям.

Намогильні споруди, встановлені з порушенням стандартів, після 
письмового попередження ритуальною службою у 2-х місячний термін 
підлягають демонтуванню за рахунок власника споруди.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін 
яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження сторонніми особами 
намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, 
відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

У разі пошкодження намогильних споруд, склепів та колукібаріїв, які є 
власністю громадян, працівниками спеціалізованого комунального 
підприємства при виконанні своїх службових обов’язків, відшкодування 
власникам матеріальних збитків здійснює спеціалізоване комунальне 
підприємство.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, 
відвідувачам кладовищ та власникам намогильних споруд забороняється:
- виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, які не 
відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, а також 
здійснення торгівлі квіткової продукції на прилеглій до кладовищ території 
без укладання з ритуальною службою міста угод про надання ритуальних 
послуг;
- установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах 
(місцях родинного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;
- складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання за межами 
виділеної земельної ділянки;
- заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу 
ритуальної служби та паркування його на проїздах та пішохідних доріжках, 
не забезпечивши проїзд спеціалізованого транспорту;
проведення робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення 
проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, 
меморіальних плит, бордюрів, огорож, лавок та ящиків для інвентарю, 
влаштування квітників) поза межами виділеної земельної ділянки;
- складування після впорядкування та прибирання могил (місць родинного 
поховання) будівельних та побутових відходів, залишків вінків, квітів, трави, 
гілок, снігу у не відведених для цього місцях;
- добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та 
прилеглих ділянках для проведення робіт з облаштування місць, поховань;
- висадження на території кладовищ зелених насаджень, (облаштування 
газонів;



- спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності 
кладовищ та в ах для збору відходів;
- перебування на території кладовища з домашніми тваринами;

на території

- осквернення могил, пошкодження та викрадення елементів намогильних 
споруд, предметів ритуальної належності, квіткової продукції, тощо.
порушення тиші та правопорядку.

Видалення великогабаритних та будівельних відходів здійснюється 
спеціалізованим комунальним підприємством на підставі укладеної з 
користувачем могили угоди.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути 
перенесені тільки за рішенням сільської ради у випадку постійного 
підтоплення, зсуву , землетрусу або іншого стихійного лиха .

5.2.7. Майданчиків для дозвілля та відпочинку

Благоустрій, обладнання та утримання майданчиків для дозвілля та 
відпочинку здійснюється відповідно до ДБН “ Благоустрій територій 11 та цих 
Правил.
Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх 
балансоутримувачі або особи, на території яких розмішені вказані 
майданчики відповідно до цивільно-правових угод.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для 
життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та 
інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у 
належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та 
здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно 
підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно 
ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт.

Ігрове обладнання має бути сертифікованеї, відповідати вимогам 
санітарно-гігієнічних норм, охорони життя і здоров’я громадян, бути зручним 
в технічній експлуатації, естетично привабливим .

Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та 
реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до діючих 
нормативних актів.

5.2.8. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної та 
святкової торгівлі

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної та святкової 
торгівлі, утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою 
проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної та святкової торгівлі, має 
відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків, сезонної 
торгівлі зобов’язані:

га святкової



- забезпечити належне утримання території,
- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної 
сировини;
- встановити сміттєзбірники, урни для збирання відхрдів та сміті|я;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених 
насаджень на наданій території;
- встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети у разі потреби) на 
відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у 
кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.
Контроль за порядком організації ярмарків, сезонної та святкової торгівлі 
здійснює виконавчий комітет сільської ради інші уповноважені органи 
державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової 
території, територій житлової та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови 
здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до 
затвердженої містобудівної документації, правил забудови території 
Безлюдівської ОТГ, цих Правил, а також установлених державних стандартів, 
норм і правил.

5.3.2. Благоустрій земельних ділянок, виконання та ремонт огорож, 
відновлення фасадів будівель та споруд проводиться їх власниками 
(балансоутримувачами), орендарями чи користувачами. Власники 
(балансоутримувачи), орендарі чи користувачі земельних ділянок та будівель 
зобов’язані укласти договір на вивіз твердих та рідких побутових відходів з 
підприємством, визначеним на конкурсних засадах виконкомом сільської 
ради, виконавцем послуг з збирання, перевезення та знешкодження 
побутових відходів.

5.3.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової 
території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього 
будівель, споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього 
будинку чи підприємством, установою, організацією, з якими укладено 
відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території. 
Прибудинкова територія враховується згідно розробленого паспорту. У разі 
відсутності даного паспорту, до його розробки, прибудинкова територія 
враховується на відстані 50 метрів від дворових фасадів та ЗО метрів від 
бокових фасадів.

5.3.4. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язаний 
самостійно, або на умовах договору, укладеного із підприємством, 
забезпечити належне утримання території загального користування, 
прилеглої до його присадибної ділянки від паркану домоволодіння до краю 
проїзної частини дороги, але не більше 15 м від домоволодіння.

5.3.5. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язаний 
своєчасно виконувати:
- прибирання сміття, опалого листя;
- посадку газонної трави, квітів;



- полив зелених насаджень;
- покіс газону;
- боротьбу з бур’янами;
- догляд за деревами та кущами ( обрізка сухого гілля, стрижка кущів та ін.)
- ремонт та фарбування паркану;
- ремонт тротуарів, проїздів, малих архітектурних форм;
- фасаду будинку, господарських будівель та споруд;

5.3.6. Власник або користувач присадибної ділянки при виконанні 
благоустрою повинен дотримуватись наступних вимог:
- при виконанні тротуару для пішоходів з улаштуванням твердого покриття 
на магістральних вулицях
- шириною - 2,25 м,
- на інших вулицях та проїздах шириною - 1,5 м;
- виконати проїзд з улаштуванням твердого покриття шириною 3 - 3,5 м (при 
наявності воріт в паркані);
- при виконанні посадки дерев, кущів дотримуватись вимог ДБН
- виконати обов’язкове влаштування газону або квітнику;
- рекомендується встановлювати малі архітектурні форми некомерці иного 
призначення;
- погодити виконання благоустрою в установленому порядку;

5.3.7. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, 
фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється 

створювати звалища та скидати сміття за межами відведених для цього місць.
5.3.8. Забороняється розміщення та/або залишення на територіях 

загального користування будівельних матеріалів, будівельного сміття та 
відходів, дров, сіна, вугілля, металічних виробів, та інших предметів що не 
відносяться до елементів благоустрою;

5.3.9. При виконанні будівельних робіт необхідно погодити розміщення 
будівельних матеріалів на території загального користування в виконкомі 
Безлюдівської ОТГ;

5.3.10. Забороняється складати та/або спалювати опале листя, смі гтя, 
гілля дерев на прибудинкових територіях та територіях житлової та 
громадської забудови.

5.3.11. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені жилі 
будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, । визначеному 
законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як 
безхазяйні, проводиться виконкомом Безлюдівської ОТГ.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій 
підприємств, установ, організацій, фізичних бсіб-підприємців та 

закріплених за ними територій

5.4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці 
забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних т 
ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону 
цих Правил та інших нормативних актів.



5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємства^, установам, 
організаціям, фізичним особам-підприємцям відповідно до вимог закону.

5.4.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його 
утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші 
підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців .

5.4.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, 
установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території 
визначається паспортом благоустрою (додаток №4) та затверджується згідно 
встановленого порядку.

5.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи- 
підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а 
також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або 
здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно 
до закону.

5.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій будівель та 
споруд інженерного захисту, санітарних споруд

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд 
інженерного захисту територій, санітарних сроруд здійснюється їх 
балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших 
нормативно-правових актів.

5.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту 
територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, 
паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд., 
забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

5.6. Порядок санітарного очищення території Безлюдівської селищної 
ради та за її межами

5.6.1 . Санітарне очищення території Безлюдівської селищної ради та за її 
межами включає механізоване та ручне прибирання об’єктів благоустрою, 
збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, 
криги, належне їх захоронения, обробку, утилізацію, знешкодження та інші 
дії, що забезпечують утримання території ради відповідно до вимог чинного 
законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил.

5.6.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, 
вчинення протиожеледних заходів:
1) покриття проїзної частини проспектів, вулиць, провулків, а тфкож покриття 
тротуарів, набережних, бульварів, площ, прилеглих до житлового фонду 
територіальної громади, дворів за рахунок бюджетних коштів покладається 
на підприємства, що визначаються на конкурсних засадах виконкомом 
сільської ради та виконують санітарну очистку та благоустрій населеного 
пункту;
2) тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними 
домоволодіннями, - покладається на власників домоволодінь, комітети 



самоорганізації населення, а контроль за виконанням цього обов'язку на 
виконавчий комітет сільської ради;
3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до 
будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі 
будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного 
будинку, житлово-будівельним кооперативом ! - покладається на 
балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного 
будинку, житлово-будівельні кооперативи;
4) дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з 
земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним 
або фізичним особам, - покладається на відповідні підприємства, установи, 
організації, фізичних осіб-підприємців, громадян, які є власниками або 
користувачами таких ділянок;
5) тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до Торговельних 
центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, 
магазинів, ринків та інших суб’єктів на відстані 100 метрів навколо них (або 
згідно границь зазначених в паспорті благоустрою), а також палаток, ларьків, 
кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 50 метрів 
навколо них (або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою) 
покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач - покладається на 
відповідні підприємства, що їх експлуатують;
7) прилеглих до автозаправних станцій, на відстані 100 метрів навколо них 
(або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою) - покладається на 
суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані Об’єкти;
8) прилеглих до гаражів на відстані 50 метрів (або згідно границь зазначених 
в паспорті благоустрою) -- покладається на гаражно-будівельні кооперативи; 
власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно 
до договору) індивідуальних гаражів - на відстані 20 метрів з обов’язковим 
пофарбуванням у колір погоджений;
9) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних 
та інших підстанцій у радіусі 50 метрів - покладається на підприємства, 
установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти:
10) кінцевих та проміжних зупинок і стоянок (місць відстою) маршрутних 
автобусних транспортних засобів - покладається на балонсоутримувача або 
інших осіб згідно укладеного договору;
11) При наявності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних 
транспортних засобів торговельних центрів,І об’єктів побутового 
обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших 
об’єктів торгівлі на відстані 50 метрів навколо них (або згідно границь 
зазначених в паспорті благоустрою), а також палаток, ларьків, кіосків, інших 
об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 30 метрів навколо них (або 
згідно границь зазначених в паспорті благоустрою), покладається на суб’єктів 
господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
12) парковок та автостоянок на відстані 50 метрів (або згідно границь 
зазначених в паспорті благоустрою) - покладається на осіб, які є їх 



балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування 
згідно з договором;
13) зелених насаджень парків, парків культури та відпочинку, парків, 
спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, зон зелених 
насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку - покладається 
на їх власників або балансоутримувачів;
14) вокзалів - покладається на відповідні підприємства, що утримують майно 
вокзалів на балансі;
15) ринків - покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб 
підприємців, які утримують майно ринків на балансі;
16) мостів, шляхопроводів, - покладається на їх балансоутримувач і в .
Рішенням виконкому за підприємствами, установами, організаціями, 
фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання 
інші території в межах населеного пункту та за його межами.
Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на виконавчий комітет 
Комунарської сільської ради.

5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь 
комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і 
порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого 
листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих 
територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються 
вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до 
бордюрного каменю;
2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя 
на сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється 
шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами.
3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити:
4) регулярне прибирання місць встановлення смігтєзбірників, а також місць, 
забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до 
будинків та споруд;
5) вивіз сміття з території загального користування, ринків та будинків 
державного та громадського житлового фонду, в холодну пору року ( при 
температурі -5 С та нижче) повинен проводитись один раз на гри дні, в 
теплий період року (при температурі вище + 5 град.С ) один раз на день, з 
домоволодінь приватного житлового фонду - згідно з укладеними 
договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення 
великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу 
на тиждень;
6) утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та 
туалетів на зупинках маршрутних транспортних засобів, |у належному 
санітарному та технічному стані;
7) встановлювати на території загального користування урни для сміття, 
своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення 
відповідних договорів із підприємствами .



8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, 
будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у 
недозволених місцях;
9) Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов'язані утримувати їх 
в належному стані, забезпечити їх безпечну експлуатацію. Громадянам при 
виявленні відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних 
мереж необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. 
Організації зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх 
належне закриття;
10) регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см. 
видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та 
забезпечувати їх вивезення. Видалення зелених насаджень на території 
населеного пункту та за його межами проводиться відповідно до Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників.
11) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, 
газонів, а також заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених 
насаджень шляхом укладання відповідних договорів із підприємствами
12) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і 
дерев із висадкою нових;
13) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих 
на прилеглих територіях;
14) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в 
належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
15) належним чином проводити відновлення благоустрою території після 
проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних 
явищ, які спричинили погіршення благоустрою.
Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на виконавчий 
Безлюдівської ОТГ.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та 
інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню 
урн покладається на:
1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, 
фізичних осіб-підприємців, що утримують будинки; споруди, або інших осіб 
згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в 
будинки, споруди об’ємом, не менш за 40 літрів;
2) підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців, що 
здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, 4- біля входу в торгівель! І і 
зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального 
користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших 
виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг. Урни встановлюються 
об’ємом, не менш за 40 літрів;
3) балансоутримувачі парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, 
скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних 
об’єктів з інтервалом не більше 40 метрів і об’ємом, не менш за 70 літрів. 
Кількість урн встановлюється з розрахунку 1 урна не менш ніж на 800 кв. 
метрів площі.;



5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок встановлення урн, зобов’язані 
утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх. 
наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення - 
промивати.

5.6.6. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування 
необхідно у радіусі 1,5 метрів від місця їх встановлення. Відповідальність за 
проведення зазначених заходів покладається на власників урн та 
балансоутримувачів.

5.6.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи 
сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, 
зручним для під’їзду спецтранспорту.

5.6.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані 
підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають.

5.6.9. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати 
території, вивозити на сміттєзвалище листя, видалені однолітні рослини, сніг, 
лід, сміття, відходи.

5.6.10. Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух 
пішоходів та транспорту і включати:
1) підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду повинні 
розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу 
очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих 
будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки 
водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати 
у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території 
місць зупинок маршрутних транспортних засобів;
2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати 
лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з 
тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого 
видалення, снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж І м від 
бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, 
пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, 
місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній 
території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових 
колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на 
відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені 
виконавчим комітетом сільської ради.
3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, 
переходи через вулиці, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, 
спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання! Боротьба з 
ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом 
посипання піском або шлаком. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок 
та бруд вичищають.

5.6.11. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця 
зупинок маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та 
споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів 
місця, посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього 
матеріалами підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці, а 



також громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, 
яким такий обов’язок передано за договором.

5.6.12. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, 
зобов’язані:
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар 
(лопати металеві або дерев'яні, мітли і т.п.);
- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного 
проведення протиожеледних заходів;
- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.13. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в 
загальному порядку.

5.6.14. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, 
громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про 
прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю 
та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, 
тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи 
самостійно.

5.6.15. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, 
видалення, знешкодження і захоронения відходів здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про відходи».

5.6.16. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені 
рішенням сільської ради місця чи об'єкти (сміттєзвалище), на використання 
яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення 
відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.18. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у 
місця, не призначених для цього.

5.6.19. Забороняється скидання і розміщення відходів на території сіл 
ради у непристосованих для цього місцях.

5.6.20. Визначення територій (визначається паспортом благоустрою) 
прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, що підлягають 
прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, утриманням та 
збереженням зелених насаджень, своєчасним вивезенням твердих побутових 
відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ при 
відсутності балансоутримувачів, власників (користувачів), покладається на 
виконавчий комітет Безлюдівської ОТГ.

5.6.21. Юридичні чи фізичні особи зобов'язані в установленому порядку 
укласти угоди з установами та організаціями, що займаються збиранням, 
зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захоронениям 
відходів. В разі відмови від укладання угод чи проведення оплати за 
виконані послуги накладається штраф згідно з чинним законодавством.

5.6.22. За скидання сміття в місця не призначені для його зберігання 
накладається штраф у розмірі згідно з чинним законодавством.

5.7. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ.
організацій, фізичних осіб-підприємців



5.7.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому 
законодавством.

5.7.2. Проектами землеустрою про впорядкування існуючих 
землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи з впорядкування 
структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності 
меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального 
використання земель і створення територіальних умов для функціонування 
всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи 
існуючого землеволодіння та землекористування.

5.8. Вимоги щодо дотримання тиші

5.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні 
будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого 
впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані: 
1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 
архітектурно-будівельні та інші заходи з попередження утворення та 
зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
2) під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового 
обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при 
проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів 
тощо рівень шуму звуковідтворювальної апаратури Та музичних інструментів 
у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих жилих 
будинків не перевищував рівнів, установлених санітарними нормами;
3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму 
встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких 
територіях (захищені об'єкти):
- жилих будинках і при будинкових територіях;
- лікувальних, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
- готелях і гуртожитках;
- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, 
розважального та грального бізнесу;
- інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають 
люди;
- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів 
і груп жилих будинків;

5.8.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів 
діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними 
нормами, для відповідного часу доби.

5.8.3. Забороняється;
1) гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, 
створювання шуму при використанні виробничого обладнання та 
інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших 
гучномовних установок, в будинках, гуртожитках, на црибудинкових 
територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах з 22.00 до 8.00: 
2) проводити ремонтні та будівельні роботи в жилих будинках, квартирах, 
офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського 



харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, 
розташованих в жилих будинках, у вбудованих і прибудованих до жилих 
будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах з 21.00 до 9.00, а 
у святкові і неробочі дні цілодобово. За згодою мешканців усіх прилеглих 
квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові 
та неробочі дні, за виключенням часу з 20.00 год до 10.00 год.
3) встановлювати на відкритих балконах, лоджіях, вікнах та сходах будинків, 
будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її;
4) проводити реконструкцію доріг, збільшувати пропускну спроможність та 
якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з санітарно- 
епідеміологічною службою району;

5.8.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних 
видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 
1) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших 
надзвичайних ситуацій;
2) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення 
правопорушень;
3) виконання завдань цивільної оборони;
4) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових 
заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування;
5) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і 
громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів з максимального 
обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи 
тимчасово перебувають люди;
6) відзначення встановлених законом святкових днів Дня населеного пункту, 
інших свят відповідно до рішення сільської ради, її виконавчого комітету, 
проведення спортивних змагань;
7) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням 
вибухових речовин і піротехнічних засобів у час погоджений у відповідному 
порядку;
8) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 
супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в 
прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
9) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 
супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за 
межі таких приміщень.

5.8.5. Підприємства, установи та організації, які використовують 
звуковідтворювальне обладнання, зобов’язані розробляти проектної 
документації щодо впливу звукового навантаження на оточуюче середовище.

5.8.6. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових 
актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил 
додержання тиші в громадських місцях населеного пункту тягне за собою 
попередження або накладання штрафу згідно законодавства.



5.9. Порядок проведення феєрверків (салютів) на території Безлюдівської 
селищної ради

5.9.1. Дія порядку поширюється на підприємства, установи і організації, 
незалежно від їх форми власності, та фізичних осіб, які замовляють та (або) 
безпосередньо проводять салюти, феєрверки і інші культурно-розважальні 
заходи із використанням піротехнічних виробів на території ради.

5.9.2. Проведення професійних феєрверків (салютів) з використанням 
піротехнічних виробів, для приведення в дію яких необхідне спеціальне 
устаткування), на території сільської ради здійснюється з письмового дозволу 
сільського голови, погодження з вибухотехнічним відділом науково- 
дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ) при УМВС в 
Харківській області, відділом дозвільної системи управління громадської 
безпеки ГУМВС України в Харківській області, районним управлінням ГУ 
ДСНС України в Харківській області.

5.9.3. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на території 
ради з восьмої до двадцять другої години в місцях, де проводяться театральні, 
спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

5.9.4. До місць, заборонених для проведення феєрверків (салютів), 
відносяться:
місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних 
об’єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних 
матеріалів, будинків, лікарень, церков (соборів, храмів) шкільних та 
дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів,| будинків-інтернатів для 
літніх громадян, жилих будинків та інших громадських споруд; мости, 
шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газо-продуктопроводи та інші 
місця; території об’єктів, що мають важливе історико-культурне значення, 
пам’ятники історії і культури території об’єктів, що мають важливе історико- 
культурне значення, пам’ятники історії і культури, цвинтарі.

5.9.5. Забороняється проведення вуличних феєрверків (салютів) у нічний 
час (з двадцять другої до восьмої години), за винятком святкування Нового 
року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

5.9.6. У виняткових випадках час проведення феєрверків (салютів) може 
бути змінено, при умові наявності відповідного письмового дозволу голови 
ради з повідомленням в відділ поліції.

5.9.7. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватись тільки 
підприємствами, установами, організаціями, зареєстрованими у 
встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності. 
Підприємство, установа чи організація, яка проводить феєрверк (салют) із 
застосуванням піротехнічних виробів, повинна:
отримати дозвіл на право проведення феєрверків (салютів), виданий 
Держнаглядохоронпраці або його територіальним органом;
отримати дозвіл для кожного факту проведення феєрверків (салютів) на 
території ради, виданий головою ради.

5.9.8. Фізичні особи, які при проведенні свят використовують 
піротехнічні вироби побутового призначення, повинні дотримуватися наданої 
до піротехнічних виробів інструкції із застосування та вимог пунктів 5.9.3-



5.9.5 цього порядку. Забороняється використання побутових піротехнічних 
виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше за 18 років.
Забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів, 

що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими 
елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
При використанні побутових піротехнічних виробів забороняється:

- кидати побутові піротехнічні вироби, стукати по них будь-якими 
предметами, тягти за фітіль;
- переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати 
без пакування;
- залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;
- будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання;
- використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу 
небезпеки особами молодше за 18 років;
- кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із 
вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від 
яких можуть постраждати люди або майно;
- використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в 
нетверезому стані.
При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов'язаними з 
приведенням в дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та 
застосування відкритого вогню.

5.9.9. Для одержання дозволу на проведення феєрверку (салютів) 
підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк (салют), 
зобов’язана подати до голови ради письмове звернення в термін не пізніше, 
ніж за 10 днів до дати проведення публічного заходу.
У письмовому зверненні вказуються такі відомості:

- дані про організацію-замовника (фізичну особу - замовника) феєрверку 
(салютів) - назва, місце реєстрації, юридична адреса, П.І.Б. керівника та їх 
контактні телефони;
- назва і мета заходу;
- дата, місце, час та тривалість проведення феєрверку (салюту);
- дані про організацію-виконавця феєрверку (салютів) - назва, місце 
реєстрації, юридична адреса та контактні телефони;
- копію договору з організацією - виконавцем феєрверку (салюту) на його 
проведення;
- дата подання, підписи організаторів або їх уповноважених осіб.
- Письмове звернення повинно містити зобов’язання підприємства, установи, 
організації, яка проводить феєрверк (салют), про дотримання заходів безпеки 
під час проведення феєрверків (салютів).

- Підприємство, установа, організація, яка виконує феєрверк (салют), надає до 
відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
виконкому таку письмову інформацію:

- копія свідоцтва про реєстрацію організації;
к опію дозволу, виданого Держнаглядохоронпраці, на виконання 

спеціальних видів робіт;
- копію Статуту;



- копії документів, що підтверджують атестацію виконавців на право 
проведення небезпечних видів робіт;
- наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки 
при проведенні небезпечний робіт, калібр та кількість піротехнічних виробів, 
тривалість проведення феєрверків, викопіювання зі схематичного плану 
розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої 
небезпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керівником 
організації), погоджене з вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при МВС 
України та районним управлінням ГУ ДСНС в Харківській області скріплене 
печаткою).

Замовникам феєрверку (салютів) може бути відмовлено в прийомі 
письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпункту 5.9.9. або 
порушуються вимоги пункту 5.9.8 цього порядку, про що заявнику 
повідомляється письмово з належним обґрунтуванням.

Рішення про відмову в дозволі на проведення феєрверку (салютів) може 
бути прийняте за таких обставин:
- письмове звернення не відповідає вимогам цього порядку;
- прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного 
законодавства;
- заплановане організаторами проведення феєрверку не враховує вимог 
пунктів 5.9.3-5.9.5 цього порядку.

5.9.10. Після закінчення проведення феєрверків (салютів) відповідальний 
від організації, що виконувала феєрверки (салюти), повідомляє чергового 
відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, РІЗ 
поліції ГУНП в Харківській області РУ ГУ ДСНС в Харківській області 
телефоном - негайно, та письмово - до п’ятнадцятої години дня, наступного 
після дати проведення професійного феєрверку (салюту).

5.9.11. Підприємства, установи і організації, які проводять монтаж і 
демонстрацію професійних феєрверків, можуть використовувати тільки 
піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.

Роботи із підготовки до запуску феєрверків (салютів) повинні 
виконувати атестовані на право проведення феєрверків (салютів) піротехніки 
при безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва 
демонстраціями феєрверків та салютів (від підприємства, установи, 
організації, яка виконує феєрверк та/або салют).

Підприємство (установа, організація), яке організовує святковий захід, 
зобов’язана забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і 
небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з 
дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і 
зберігання піротехнічних виробів. Кордони небезпечної зони повинні мати 
огорожу.

Об’єкти, зазначені в підпункті 5.9.4., не повинні знаходитися в межах 
небезпечної зони проведення феєрверку (салютів).

На територіях, що згідно з дозволом відведені для проведення 
піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий 
вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.



Після закінчення феєрверку (салютів) пусковий майданчик і прилегла 
територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору 
невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих 
піротехнічних зарядів спеціалістами організації-виконавця феєрверків 
(салютів).

Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів 
здійснюється організацією-виконавцем феєрверку(салюту) в установленому 
порядку.

5.9.12. Підприємство ( установа, організація), що виконує, феєрверк 
(салют), а також фізична особа, яка використовує побутові піротехнічні 
вироби, несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку (салюту) 
згідно з чинним законодавством.

5.10. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

На об'єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без погодження або ордеру 
виданого в установленому порядку;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і 
споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або 
знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі інші 
зелені насадження;
4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях рідходи, траву, 
гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати 
побутовими відходами, недопалками тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до жилих 
будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків без погодження з сільською радою;
8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, 
конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, 
накопиченням снігу та льоду тощо;
9) порушувати правила складування, зберігання, । розміщення, 
транспортування, утилізації та використання відходів;
10) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття 
та твердих побутових відходів;
11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів 
будинків;
12) викидати сміття через вікна, вікна автотранспортних засобів, в прорізи 
будівель;
13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, 
листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
14) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, 
торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;



15) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього 
руху без погодження з територіальним відділом Державної автомобільної 
інспекції МВС України;
16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для 
цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії 
тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у 
встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил;
17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, 
машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків 
проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, газопостачання та 
електропостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;
19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності 
документа, що засвідчує право на користування, володіння земельною 
ділянкою;
20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при 
відсутності позитивного висновку державної Екологічної експертизи, 
проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без 
відповідного на те дозволу;
23) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
24) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у 
тому числі від транспортних засобів;
25) вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та 
спровокувати зсувні процеси;
26) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження 
(руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та 
елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та 
інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;
27) паркувати автомобілі у непристосованих для цього місцях! влаштовувати 
стоянки транспортних засобів, у тому числі платні, на територіях близько 
лікувально-профилактичних закладів, закладів освіти.
28) будувати та переобладнувати санітарні установки без погодження з 
санітарно-епідеміологічною службою на територіях ринків, пляжів, парків 
лікувально-профілактичних закладів.

5.11. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів та споживання 
алкогольних напоїв, пива та слабоалкогольних напоїв

5.11.1 . Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), 
алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

1) у закладах охорони здоров'я; J
2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;
3) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного 

сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;



5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, інших державних установ.

5.11.2 . Забороняється куріння тютюнових виробів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у закладах охорони здоров'я;
3) у навчальних та освітньо-виховних закладах;
4) на дитячих майданчиках;
5) на спортивних майданчиках;
6) у під'їздах жилих будинків;
7) у підземних переходах;
8) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного 

сполучення).

5.11.3 Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, 
куріння тютюнових виробів:
1) у закладах громадського харчування;
2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ;
3) у приміщеннях закладів культури;
4) у приміщеннях закритих спортивних споруд; J
5) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна 

інформація,
яка складається із графічного знака про заборону куріння та)тексту такого 
змісту: «Куріння заборонено!».

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна 
інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого 
змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».

У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків 
площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, 
окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, 
обладнані витяжною вентиляцією чи іншими [засобами ^.ля видалення 
тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування 
таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових 
виробів.

У місцях для куріння має бути розміщено прямокутний графічний знак 
із текстом такого змісту: «Місце для куріння» та інформація про шкоду, яку 
завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого 
змісту: «Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».



5.11.4 На час проведення масових заходів сільська рада може заборонити 
або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів;

5.12. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок 
об’єктів благоустрою

5.12.1. На використання власником або землекористувачем земельної 
ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в 
обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права 
власності або права користування земельною ділянкою не припиняє 
встановленого обмеження (обтяження).

5.12.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законодавством 
або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а 
також інших випадках, встановлених законодавством.

5.12.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається 
законодавством України. Охоронні зони створюються:
1) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної 
спадщини тощо, з метою охорони і захисту їх від несприятливих 
антропогенних впливів;
2) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, 
шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних 
умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх 
негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні 
об'єкти.

5.12.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається 
законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо 
об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та 
водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для 
їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони 
забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним 
та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним 
спорудам, водоводам, об'єктам: оздоровчого призначення, навколо яких вони 
створені.

5.12.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається 
законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо 
об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених 
рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних 
полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких 
об'єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво жилих об'єктів, 
об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним 
перебуванням людей.

5.12.6. Прибережні захисні смуги та водоохоронні зони є 
природоохоронною територією які визначаються за проектами та 
погоджуються виконкомом сільської ради. У прибережних захисних смугах 
навколо водоймищ забороняється:



1) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів 
стічних вод;
2) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних 
вод об’ємом понад 1 кубічний метр на добу;
3) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і 
знезаражування рідких відходів;
4) застосування пестицидів;
5) проведення будь-яких земляних робіт (крім підготовки ґрунту для 
залуження і залісення), а також діяльність з садівництва та городництва;
6) влаштування загонів для худоби;
7) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у тому числі стоянок для автомобілів;
8) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.12.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, 
що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, 
а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель 
Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається 
законом.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою Безлюдівської 
селищної ради

6.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, 
тротуарів

6.1.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони 
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих 
дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих 
об'єктів за погодженням з територіальним відділом поліції

6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних 
доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття 
повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і 
стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі 
проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це 
проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів з безпеки 
дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом 
робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів 
державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та 
стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на 
окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана 
отримати погодження на виконання вказаних робіт згідно законодавства.



6.1.7. Прибирання вулиць, доріг, провулків, узвозів, проїздів, пішохідних 
доріжок здійснюється згідно з вимогами Технічних правил ремонту і 
утримання міських вулиць та доріг (КТМ 204 України 010-94) та Правилами 
прибирання та утримання територій населених пунктів України (КТМ 204 
України 042-93).

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. № 105, цих Правил та інших 
нормативно-правових актів.

6.2.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення 
нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і 
хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах 
ради під час проведення будь-якої діяльності, крім висаджених зелених 
насаджень або які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і 
кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і 
пристроїв, мостів і шляхопроводів.
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах 
благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом (з діаметром 
кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів), здійснюються за рахунок коштів 
місцевого бюджету, залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на 
земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування 
або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

6.2.4 Інвентаризація зелених насаджень проводиться 
балансоутримувачами об’єктів благоустрою державної чи комунальної форми 
власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за 
погодженням з виконавчим комітетом сільської ради один раз на п'ять років з 
квітня до жовтня відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень 
у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 
226.
За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, 
території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на 
яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми.
За даними паспорту складається реєстр зелених насаджень.

6.2.5. Місця висадки та породи нових зелених насаджень визначаються 
за проектами відтворення об'єктів рослинного світу за погодженням з 
сільською ради та територіальним органом Мінприроди.

6.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів 
зеленого господарства загального користування покладається на їх 
балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, 
зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і 
організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи. 



організації (незалежно від форм власності) і громадян - власників будинків 
на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на 
територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями 
(незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих 
підприємств, установ і організацій або на договірних засадах із 
підприємствами , які мають досвід у сфері поводження з зеленими 
насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, 
обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт 
матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за 
підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), 
проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних 
засадах із підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими 
насадженнями.

6.2.9. Під час проектування територій комплексного благоустрою, 
загального, обмеженого користування, будинків, споруд будь-якого цільового 
призначення, передбачити такі нормативні показники рівня озеленення 
структурних елементів сільської ради:
1) Озеленення територій загального користування:
дитячі парки - 40 - 55 %;
спортивні парки - 15-30 %;
меморіальні парки - ЗО - 65 %;
сквери - 75 - 85 %;
2) Озеленення територій обмеженого користування:
житлові райони - не менше - 25 %;
ділянки громадських будинків - не менше 40 %;
ділянки культурно-освітніх установ - 40 - 60 %;
ділянки спортивних пристроїв і споруд - 30 - 50 %;
ділянки установ охорони здоров'я - 55 - 65 %.
3) Озеленення територій спеціального призначення:
вулиць - не менше 25 %;
біля санітарно-захисних та охоронних зон - 60 - 
80 %.

Для здійснення заходів з озеленення територій, проектна організація 
повинна зробити відповідний розрахунок витрат на висадку зелених 
насаджень відповідно до зазначених показників рівня озеленення 
структурних елементів сільської ради.

У разі неможливості здійснити заходи з озеленення у повному обсязі, 
забудовник укладає договір із спеціалізованим підприємством, на висадку 
зелених насаджень на інший території ради. Місця висадки зелених 
насаджень погоджуються з сільською радою та територіальним органом 
Мінприроди.

6.2.10. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та 
утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження 
будівельній організації (підряднику) та укладати договори на їх збереження.



Копія договору надається до управління комунального господарства та 
будівництва у триденний строк з дня її складання.

6.2.11. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 
залишились зелені насадження, виконавець таких робіт:
- огороджує дерева на території будівництва;
- у процесі виконання робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування 
дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки 
довкола наявних дерев. Відстань лунок одна від одної повинна складати: для 
висадки ширококронних високорослих дерев - від 8 до 10 м; для висадки 
середньорослих - від 6 до 8 м; для висадки низькорослих (до 10 м) - від 4 до 
5 м; для висадки вузькокронних різної висоти - від 3 до 4 м.
- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних електричних мереж на 
відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;
- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, 
організовує його зняття, складування та залишає для подальшого 
використання чи передачі іншому підприємству, для використання під час 
створення «зелених зон»;
- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин та 
механізмів на відстані менш за 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику;

6.2.12. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих 
територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний 
догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян, 
яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.13. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на 
ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, підрядник до 
початку будівельних чи інших робіт зобов’язаний в установленому порядку 
оформити ордер на видалення зелених насаджень в сільській раді та укласти 
договір з підприємством, яке має досвід у сфері поводження з зеленими 
насадженнями , на пересаджування або видалення зелених насаджень та, у 
будь-якому випадку, компенсувати в установленому порядку відновлювальну 
вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, а також зобов’язаний 
відновити зелені насадження відповідно розробленого та погодженого 
проекту відтворення об'єктів рослинного світу в повному обсязі за власні 
кошти.

6.2.14 Охорона зелених насаджень сільської ради
включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням призначення 
(природоохоронне, рекреаційне, історико-культурне, тощо

6.2.15. Контроль у галузі охорони зелених насаджень здійснюється 
місцевими виконавчими органами, органами Мінприроди на місцях і а 
іншими спеціально уповноваженими органами.

6.2.16. Процедура знесення зелених насаджень визначена Порядком 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08._006 р. №



1045 та Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у затвердженим 
рішенням сільської ради.

Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого 
комітету Безлюдівської ОТГ, на підставі ордера, крім випадків :
- видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті благоустрою 

здійснює балансоутримувач на підставі акту обстеження зелених насаджень..
- процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної 

ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, 
здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення 
зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта 
обстеження відповідно до Порядку.

- видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та 
кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх 
відновної вартості.
- видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у 
приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням 
власника земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

6.2.17. На території розташування зелених насаджень забороняється:
1) складувати будь-які матеріали;
2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
3) використовувати роторні снігоочищувальні машини. Використання їх для 
прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах 
аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що 
зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;
4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди 
та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до 
пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;
5) будь-яке будівництво, у тому числі розміщення малих архітектурних форм 
комерційного та некомерційного призначення без дозволу, виданого у 
встановленому порядку;
6) використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або 
пасажирські майданчики на газонах та зелених зонах;
8) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах;
9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;
10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, 
прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші 
предмети, наклеювати об’яви, рекламу;
11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати 
зелені насадження у будь-який спосіб, рвати квіти, витоптувати газони, 
квітники;
12) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, стріляти у них;
13) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;



14) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і 
катери на прибудинкових територіях, газонах, у парках та скверах, інших 
«зелених зонах».

6.2.18. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за 
ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками 
зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:
1) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних 
насаджень - на балансоутримувачів, власників, користувачів жилих, 
громадських, промислових будівель та споруд, а також на 
балансоутримувачів, власників, користувачів будівель підприємств побуту, 
торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, розташованих на території 
житлової забудови;
2) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і 
санітарно-захисних зонах - на ці підприємства;
3) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, - з 
дня початку робіт - на замовників будівництва;
4) на пустирях, берегах річок та водоймищ - на підприємства, згідно з 
рішеннями виконавчого комітету Безлюдівської ОТГ;
5) на приватних садибах та прилеглих ділянках - на їх власників.

6.2.19. Догляд за зеленими насадженнями та їх видами на територіях 
загального користування здійснює балансоутримувач, визначений 
виконкомом Безлюдівської ОТГ на конкурсних засадах.

6.3. Порядок утримання будинків та споруд

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3- 
2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», та інших 
нормативних актів.

6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд є 
обов’язковими для всіх власників або балансоутримувачів будівель та споруд 
на території всієї ради.

6.3.3. Всі види проектних робіт на території ради здійснюються згідно з 
діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і 
технологічного проектування, державними стандартами, нормами та 
Правилами забудови ради, а також відповідно до вимог екологічного 
законодавства (після їх розробки та затвердження).

6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи 
фасадів здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у 
встановленому порядку.

6.3.5. Забороняється змінювати зовнішній вигляд фасаду будівлі або 
споруди без погодження з відділом містобудування та архітектури.

6.3.6. Після затвердження в встановленому порядку проектно- 
кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати 
дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог 
діючого законодавства.



6.3.7. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, 
які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на 
об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію.

6.3.8. Можливість вторинного використання раніше погодженої 
проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає відділ 
містобудування та архітектури у кожному конкретному випадку.

6.3.9. Суб’єкти господарювання, що є власниками, користувачами 
будинків, споруд, їх частин, а також приміщень зобов’язані:
1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з 
паспортом зовнішнього оздоблення, погодженого з відділом містобудування 
та архітектури та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є 
пам’яткою);
2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних 
будівель та споруд, засвідчувати проведені обстеження актами;
3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі 
затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання 
документу дозвільного характеру на виконання таких робіт.
4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання 
архітектурно-художнього освітлювання, кондиціонерів, будь яких кабелів 
інших навісних конструкцій на фасаді, проводити склування балконів, лоджій 
тільки на підставі письмової згоди власника будівлі або приміщень за 
проектом, погодженим відділом архітектури та містобудування та органом 
охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою);
5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і 
споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту 
виконання робіт;
6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і 
споруд відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил 
обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і 
споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих 
будівель і споруд. Положення про спеціалізовані організації з проведення 
обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд інших нормативних 
актів, з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації.

6.3.10. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та 
організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами ради щодо 
організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані, 
визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

6.3.11. У разі оренди будівель, споруд або окремих приміщень, за 
винятком пам’яток культурної спадщини, порядок утримання їх в належному 
стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.3.12. Розміщення вивісок на території Безлюдівської селищної ради.
1) Інформаційна конструкція (вивіска чи табличка) - це елемент оформлення 
фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, 
знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид п діяльності (якщо це 
не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роооти, що 
розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування 
особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище



першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у 
користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення.
-) Документом, який дозволяє розміщення інформаційної вивіски на фасаді 
будинку є «Паспорт на розміщення інформаційної конструкції (вивіски чи 
таблички)» (Додаток № 2)
3) Власник інформаційної конструкції , розташованої на фасаді будівлі чи 
споруди, відповідає за зовнішній вигляд конструкції, здійснює її поточний 
ремонт. У разі припинення діяльності підприємства - власника інформаційної 
конструкції, або якщо зовнішній вигляд конструкції не відповідає 
архітектурно-художнім вимогам, «Паспорт на розміщення інформаційної 
конструкції (вивіски чи таблички)» анулюється, а конструкція демонтується. 
Демонтаж конструкції здійснюється власником конструкції або власником 
будинку чи споруди за рахунок власника конструкції.
5) Демонтаж інформаційної конструкції повинен виконуватись з подальшим 
відновленням частини фасаду будинку, на якому ця конструкція була 
встановлена.
6) Вимоги до розміщення інформаційної конструкції:

- дозволяється розміщення лише однієї інформаційної конструкції
- повинна бути розміщена на відстані не більш ніж 1 м. від входу у 
приміщення
- розміри узгоджуються з відділом архітектури та містобудування;

7) Забороняється розміщення інформаційних конструкцій:
- якщо при проведенні монтажних робот може бути пошкоджено деталі 
фасаду;
- на балконах, безпосередньо під вікнами будинків без письмового 

погодження власників цих приміщень:
- безпосередньо біля пам’яток чи меморіальних дошок, розташованих на 
фасадах будинків.

8) На підставі попередньо погодженого відділом архітектури та 
містобудування ескізу замовник узгоджує розміщення інформаційної вивіски 
з:

- власником або балансоутримувачем будинку чи споруди, а у разі 
необхідності з автором проекту ( автором проекту реконструкції) будинку чи 
споруди, на фасаді якого планується розміщення вивіски;

- з відповідним органом історико-культурних цінностей - у разі, якщо 
будинок на фасаді якого планується розміщення інформаційної конструкції 
являється пам'ятником архітектури чи історії:

- юридичним відділом виконкому, для визначення правової основи 
наповнення вивіски.
9) За умови отримання замовником погоджень, зазначених у п.п. 8 п. 6.3.12 
начальник відділу архітектури та містобудування приймає проектну 
документацію для остаточного розгляду.
10) Після погодження проектної документації відділ архітектури та 
містобудування видає замовнику «Паспорт на розміщення інформаційної 
конструкції (вивіски чи таблички)».



И) Виданий в установленому порядку «Паспорт на розміщення 
інформаційної конструкції (вивіски чи таблички)» є підставою для 
розміщення інформаційної конструкції.

6.3.13. Контроль за виконанням вимог, встановлених пунктом 6.3 цих 
Правил, здійснюється відділом архітектури та містобудування . інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю та органом охорони 
культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).

6.4. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини

6.4.1. Власники, балансоутримувачі, користувачі пам’яток або їхніх 
частин, або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці 
пам’ятки, зобов’язані укласти охоронні договори з відповідними органами 
охорони культурної спадщини;

6.4.2 Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної 
спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на 
них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу 
охорони культурної спадщини.

6.4.3. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться 
згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні 
норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження 
об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам 
збереження цього об'єкта.

6.4.4. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, 
руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка 
набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести 
цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, 
провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, 
ремонту та пристосування) на підставі дозволу відповідного органу охорони 
культурної спадщини.

6.4.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно 
позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, 
пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, 
погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для 
запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному етані за 
власні кошти.

6.4.6. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть 
призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної 
спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за 
рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.4.7. Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов'язане з ними 
рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, 
переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) 
пам'ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли 
неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу 



наукових досліджень за погодженням відповідного органу культурної 
спадщини.

6.5. Порядок утримання спортивних споруд

6.5.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають 
усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно- 
спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять 
фізичною культурою і спортом.

6.5.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, 
спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно- 
оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи 
зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я 
людей, майна та навколишнього природного середовища.

6.5.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, 
організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою 
забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно- 
спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог 
техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних 
вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, 
заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною 
культурою і спортом.

6.5.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за 
рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів 
організацій - забудовників житла.

6.5.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно- 
оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, 
установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними 
органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та 
будівництва.

6.5.6. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує 
безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні 
відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

6.6. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та 
обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного 

підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин

6.6.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують 
ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, 
установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, 
вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи 
та технічний стан.

6.6.2. Усі вітрини та фасади об’єктів, що належать підприємствам та 
організаціям повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною 
апаратурою, переважно енергозберігаючою.



6.6.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях має бути 
забезпечене освітлення вітрин та фасадів будівель.

6.6.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати 
учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків.

6.6.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до 
графіка встановленого рішенням виконавчого комітету сільської ради, 
залежно від пори року та природних умов.

6.6.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювания 
на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного 
дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим 
відділом містобудування та архітектури та відповідним органом охорони 
культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).

6.6.7. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.
6.6.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним 

транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.- 
28-2006.

6.7. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, 
спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

6.7.1 Обладнання, елементи дитячих, спортивних та інших майданчиків 
для дозвілля та відпочинку відносяться до малих архітектурних форм 
некомерційного призначення. Порядок їх розміщення визначений п.п 6.14 
даних Правил.

6.7.2 Дитячі, спортивні та інші майданчики повинні відповідати 
санітарним, екологічним та технічним нормам, забезпечувати безпечне 
користування ними та відповідати вимогам ДБН Б.2.2 - 12:2019, Наказу 
Міністерства охорони здоров'я від 16.06.1996р. № 173 «Про затвердження 
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»! зі 
змінами).

Відстань від майданчиків до житлових та громадських будівель має бути 
наступною: для ігор дітей -12 м, для відпочинку дорослого населення - 10 м. 
для занять фізкультурою — 10 — 40 м (відстань встановлюється від залежності 
від їхніх шумових характеристик), для господарських цілей та вигулу 
кімнатних тварин -40 м.

Майданчики для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 
проектуються із розрахунку 0,5-0,6 кв.м на одного жителя.

Майданчики для активного відпочинку дітей середнього та старшого 
шкільного віку проектуються із розрахунку не менше 0,8-1,2 кв.м на одного 
жителя.

Розміри майданчиків для відпочинку дорослих і для настільних ігор 
приймаються із розрахунку не менше 0.05 кв.м на одного жителя, але всього 
не більше 100 кв.м. Вони обладнуються лавками, столами, альтанками, 
перголами, світильниками, урнами.

6.7.3 . Утримання в належному стані обладнання та елементів 
благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та 
відпочинку, озеленення та квіткове оформлення покладається на 



балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені 
дані майданчики відповідно до цивільно-правових угод.

6.7.4 Споруди, які розташовані на території дитячих майданчиків мають 
виготовлятися на підприємствах, що отримали дозвіл органу з нагляду за 
охороною праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, які виконуються 
під час виготовлення зазначених виробів та відповідати вимогам, 
затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
01.03.2006 р. № 110.

6.7.5 Приймання до застосування конструкцій, споруд, їх елементів 
здійснює балансоутримувач або особа, на території якого розташований 
даний майданчик. Факт прийняття має оформлюватися актом довільної 
форми з додаванням протоколів випробувань на міцність рухомих частин, 
підвісок та елементів несучих складових частин, а також результатів 
візуального огляду зварних швів за погодженням з відділом з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та з управлінням 
комунального господарства та будівництва.

6.7.6 . Обладнання, складові частини дитячих, спортивних та інших 
майданчиків для дозвілля та відпочинку повинні відповідати загальним 
вимогам безпеки і заходам захисту, відповідати віковій групі дітей, для якої 
вони призначені, бути такими, щоб ризик, можливий у грі, був явним для 
дитини і щоб вона могла його передбачити, забезпечувати доступ дорослих 
для допомоги дітям усередині обладнання, не допускати скупчення води на 
поверхні та забезпечити вільний стік і просихання.

6.7.7 . Несуча здатність конструкцій обладнання дитячих ігрових 
майданчиків має забезпечувати міцність. Елементи обладнання з деревини 
мають виготовлятися з деревини класів «стійкі» і «середньостійкі» без 
дефектів обробки на поверхні (наприклад, задирок, відщепів, сколювань 
тощо). Тип деревини враховується при виборі металевих кріплень і 
застосування антисептика, щоб уникнути прискореної корозії металу.

Зварні шви металевих конструкцій повинні бути гладкими, кути та краї 
будь-якої доступної частини обладнання повинні бути заокруглені з 
мінімальним радіусом заокруглення 3 мм, кут між стінками У-подібних 
зазорів і щілина має бути не менше 60°, кріплення елементів обладнання 
повинно унеможливлювати їх демонтаж без застосування інструментів.

Наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або 
крайками і шорстких поверхонь не дозволяється.

Ділянки майданчика, на яких експлуатуються дитячі немеханізовані 
атракціони, особливо місця приземлення під час катання з гірок, а також 
майданчики під зоною розгойдування гойдалок, мають бути засипані піском 
або тирсою. У процесі експлуатації вибоїни, що утворюються в місцях 
приземлення з гірок, необхідно засипати. Пісочниці дитячих майданчиків 
мають бути засипані просіяним митим річковим піском без домішок зерен 
гравію, мулу та глини.

6.7.8 . Балансоутримувачі, або особи, на території яких знаходяться 
майданчики забезпечують утримання споруд у справному стані, регулярно, 
але не рідше одного разу на рік здійснюють обстеження, своєчасний ремонт. 



фарбування, капітальний ремонт, очищення від бруду, сміття, снігу та льоду, 
про що відповідні дані заносяться до паспорту конструкцій, будов, які 
розташовані на даному майданчику. Даний паспорт погоджується з 
відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та 
затверджується в управлінні комунального господарства та будівництва.

6.8 Загальний порядок утримання будівель, приміщень, малих 
архітектурних форм комерційного призначення та елементів

олагоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торгову 
діяльність та діяльність з надання послуг

6.8.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність 
та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у 
належному стані будівлі, приміщення, малі архітектурні форми комерційного 
призначення з обов’язковим укладанням договору про вивіз твердих 
побутових відходів.

6.8.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і 
громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне 
прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх 
накопичення, забезпечити прибирання територій, утримання та збереження 
зелених насаджень (газонів, квітників, дерев) прилеглих до об’єктів торгівлі 
та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, 
лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої 
території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього 
повітря вище ніж +20 С з 5.00 до 8.00, або укласти договори про надання 
таких послуг з спеціалізованими підприємствами.

6.8.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єкті в 
торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині 
доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального 
користування.

6.8.4. Біля кожного об’єкту комерційного призначення повинно бути 
зовнішнє штучне освітлення.

6.8.5. Біля кожної будівлі, малої архітектурної форми комерційного 
призначення встановлюється урна для сміття об’ємом не менш 40 літрів.

6.8.6 Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність 
та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов язані своєчасно 
виконувати ремонт всіх елементів фасадної частини будівель та споруд ( стін, 
цоколю, козирків, крилець, реклами, вікон, дверей та інше), тротуарною 
покриття, бордюр, та інших елементів благоустрою.

6.8.7. Заборонено змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель, 
приміщень, малих архітектурних форм комерційного призначення та 
прилеглого благоустрою без погодження з відділом містобудування і а 
архітектури;

6.8.8. Інші умови щодо виконання благоустрою обумовлюються в 
паспорті благоустрою;
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6.9. Порядок утримання малих архітектурних форм комерційного 
призначення

6.9.1. Малі архітектурні форми повинні утримуватись згідно з розділом 
6.8. цих Правил.

6.9.2. Забороняється самовільно встановлювати малі архітектурні форми 
(торгівельні павільйони, точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, 
столиків, візків) у не відведених для цього місцях та без наявності 
відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

6.9.3. Пересувні малі архітектурні форми комерційного призначення 
повинні розміщуватись на майданчиках, тротуарах з твердим покриттям за 
межею руху пішоходів та транспорту.

6.9.4 Утримання малих архітектурних форм комерційного призначення 
здійснюється їх власниками.

6.9.5. У разі розміщення малої архітектурної форми комерційного 
призначення поза межами тротуару, до неї повинна бути виконана пішохідна 
доріжка шириною не менш ніж 1,5 метри.

6.9.6. Підключення малих архітектурних форм комерційного 
призначення до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил 
технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати 
безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.9.7. Забороняється користуватися малими архітектурними формами 
комерційного призначення, а також пересувними елементами вуличної 
торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та 
водовідведення - у разі необхідності в наданні цих послуг.

6.9.8. Під час розміщення малих архітектурних форм комерційного 
призначення не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.9.9. Після закінчення терміну дозволу на розміщення малої 
архітектурної форми власник повинен терміново виконати демонтаж малої 
архітектурної форми, та виконати благоустрій, санітарне очищення земельної 
ділянки на якій було розміщено малу архітектурну форму.

6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні 
зовнішньої реклами

6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на 
підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у 
встановленому виконкомом Комунарської сільської ради порядку відповідно 
до діючого законодавства за наявності маркування із зазначенням на каркасі 
рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, 
номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.10.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, 
реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на гериюрії 
ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, у 
встановленому порядку.



6.10.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів 
на території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та 
організаціями.

6.10.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на 
території ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, правил 
благоустрою території ради, ДБН, проекту (схеми) організації дорожнього 
руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із 
забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом 
представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

6.10.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на 
території ради, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця 
(території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних 
засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно 
до вимог, передбачених чинним законодавством.

6.10.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних 
засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і 
необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, 
яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного 
покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного 
матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та 
відсутність осідання ґрунту.

6.10.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, 
вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, 
трав’яного покрову, вивезено зайвий грунт, сміття, залишки матеріалів та 
виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою ради, що 
підтверджено актом, передбаченим Положенням про порядок проведення 
робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на території ради.

6.10.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з 
порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця 
розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому 
розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з 
чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої 
реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою сільської 
ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів 
благоустрою цього об’єкта.

6.10.9. У випадках укладення договору щодо використання елементів 
благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником 
рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою ради 
відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу 
благоустрою ради несе його утримувач (крім безпосередньо місця 
розташування рекламного засобу).

6.10.10. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та 
архітектури і в межах зон охорони таких памяток дозволяєіься за 
погодженням з відповідним органом культурної спадщини. Розміщення 
зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури, а також в 
межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду 
архітектурно-історичних ансамблів.



6.10.11. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху 
пішоходів і транспорту, прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних 
мереж і споруд, викошуванню газонів.

6.10.12. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не 
повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно 
освітлювати квартири житлових будинків.

6.10.13. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися 
енергозберігаючими приладами.

6.10.14. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, 
вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з 
порушенням діючих санітарних норм.

6.10.15. Дистанція на прямих відрізках вулиць і доріг, між паралельними 
площами засобів зовнішньої реклами, встановлених в одному напрямку, на 
одному боці від проїжджої частини, повинна бути не менше 50 м для 
конструкцій з рекламною площею більшою 18 м. кв., і не менше 15 м для 
конструкцій з меншою рекламною площею.

6.10.16. Рекламні засоби розмішуються без обмеження в просторової 
дистанції між ними, при розміщенні поблизу перехресть, біля дорожніх 
знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального 
користування, але з обов'язковим дотриманням архітектурно просторових 
характеристик, а також повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, 
світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту 
загального користування.

6.10.17. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних 
малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на 
електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від 
перехресть - 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до 
вулиці населеного пункту.

6.10.18. Максимальні розміри тимчасових виносних засобів зовнішньої 
реклами -1,0 м х 0,8 м. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до 
фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині 
тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м. Вони повинні 
використовуватися тільки у разі неможливості відображення специфічної, 
тимчасово актуальної інформації щодо прейскурантів, особливих умов 
обслуговування, знижок, акцій та за змістом не повинні замінювати чи 
дублювати вивіску.

6.10.19. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі 
на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з 
архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їх фасадів.

6.10.20. Забороняється розташування рекламних засобів:
1) на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху 
пішоходів;
2) на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, природних 
заповідників, парків, деревах;
3) на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх 
рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.



6.10.21. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на 
зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, 
стовпах та деревах.

6.10.22. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в- 
належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного 
прибирання та впорядкування.

6.10.23. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне 
заповнення.

6.10.24. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів 
рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та. 
екологічної безпеки.

6.10.25. Фундамент підземної зовнішньої реклами, що виступає над 
поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.

6.10.26. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над 
фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі 
рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного 
засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

6.10.27. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну 
монолітну конструкцію з двосторонньою інформаційною площиною або мати 
декоративно оформлену зворотну сторону.

6.10.28. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному 
стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, 
заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням 
зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

6.10.29. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування 
автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

6.10.30. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних 
засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування 
рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із 
законодавством.

6.10.31. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без 
додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо 
проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і 
тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

6.10.32. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Порядку 
розміщення зовнішньої реклами у сільській раді, Правил благоустрою 
території сільської ради(без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - 
без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням 
визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання 
визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших 
випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про 
тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, 
підлягають демонтажу власником рекламного засобу.

6.10.33. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок 
порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає 
компенсації у встановленому законодавством порядку.



6.10.34. Контроль за додержанням Правил благоустрою ради при 
розміщенні зовнішньої реклами здійснюють сільські ради, виконавчий 
комітет сільської ради та інші органи відповідно до законодавства.

6.11. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм 
некомерційного призначення

6.11.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм 
некомерційного призначення та інших елементів благоустрою здійснюють їх 
власники (балансоутримувачі) або особи, на об’єктах яких розміщені 
елементи благоустрою.

6.11.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих 
архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території 
ради, що належать до комунальної власності, покладається на виконком 
Комунарської сільської ради.

6.11.3. Підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади 
освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд зобов’язані 
забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з 
виконкомом сільської ради, адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.

6.11.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, 
скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох 
разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються 
підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання 
садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний 
ремонт.

6.11.5. Малі архітектурні форми некомерційного призначення можуть 
розміщуватися на конкурсних засадах на об’єктах благоустрою що 
знаходяться в комунальній власності.
Порядок розміщення, проведення конкурсу та форма договору про право 
розміщення малої архітектурної форми некомерційного призначення 
встановлюється рішенням виконавчого комітету Безлюдівської селищної 
ради.

6.12. Порядок утримання собак, котів та інших тварин

6.12.1. Порядок утримання тварин поширюється на підприємства, 
установи, організації (крім установ Міністерства оборони. Служби безпеки і 
Міністерства внутрішніх справ України), а також на громадян, що тримають 
собак, котів, інших тварин.

6.12.2. Підприємства, установи, організації і громадяни — власники 
собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно- 
гігієнічних норм і Правил їх утримання при умові обов язкового 
забезпечення безпеки людей .

6.12.3. При додержані вимог, вказаних у п.6.15.2 цих Правил 
дозволяється утримувати :



1) Собак і котів у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також будинках, 
що належать громадянам на правах власності. У квартирах, де проживає 
кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх 
мешканців квартири.
2) Собак, котів і хижих тварин — у «Зоокутках», «Живих кутках» освітніх 
оздоровчих закладах з дозволу санітарно-епідеміологічних та ветеринарних 
служб .
3) Підприємствам, організаціям та установам утримання собак, котів і хижих 
тварин допускається за погодженням з ветеринарною службою.

6.12.4. Власники собак, котів і інших тварин зобов’язані :
1) щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів і хижих тварин віком 
від двох місяців і старше та проводити щорічне обов’язкове щеплення проти 
сказу. Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути зареєстровані 
в 5-денний строк. Реєстрація проводиться по місцю проживання власника 
,або відповідних органах самоорганізації населення ;
2) щорічно проводити реєстрацію ( перереєстрацію ) великої рогатої та 
дрібної худоби, коней, виконувати їх щеплення проти «сибірки», необхідні 
діагностичні дослідження на інфекційні хвороби. Реєстрація проводиться 
ветеринарною службою.
3) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за 
необхідне, - також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації 
проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;
4) повідомляти протягом 5 днів установу державної ветеринарної медицини 
про придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ними в 
інший населений пункт;
5) тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в 
закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак 
застерігати написом;
6) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові 
площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на 
вулицях. Прибирати в усіх випадках екскременти тварин;
7) регулювати приплід собак і котів;
9) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти 
ветеринарну установу;
10) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти 
державну лікарню ветеринарної медицини і здавати реєстраційні 
посвідчення, а на собак - і номерні знаки . Трупи тварин здавати в місця 
утилізації.
11) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про 
випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини 
або свійської тварини

6.12.5. Власникам собак і котів дозволяється:
1) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих 
територій в загальні двори або вулицю (з обов’язковим забезпеченням 
безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, крім сооак 
дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну 
відмітку;



2) перевозити собак, котів усіма видами громадського транспорту з 
додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому 
забезпечені безпеки людей;
3) вигулювати собак на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, спеціально 
відведених для цієї мети житлово-комунальними організаціями або 
виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради.

6.12.6. Власникам тварин забороняється:
1) тримати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;
2) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених місцях;
3) тримати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, 
підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);
4) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі 
майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального 
користування, та території закладів освіти;
5) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту собак в 
інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену 
імунізацію проти сказу;
6) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати 
безоглядними або безцільно знищувати їх;
7) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або закопувати їх у землю.
8) вигулювати собак на територіях не пристосованих для цього.

6.12.7. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках, використання 
собак на полюванні, а також перевезення собак в інші населені пункти 
дозволяється при наявності у власника реєстраційного посвідчення, 
ветеринарного свідоцтва з відміткою у ньому про те, що собаку імунізовано 
проти сказу не більше 12 місяців і не менше ЗО днів до вивозу (виводу).

6.12.8. Реєстрація собак і котів, що знаходяться на утриманні на 
території ради громадянами та організаціями, та видача реєстраційних 
посвідчень і номерних знаків проводиться житлово-комунальними 
організаціями по місцю проживання.

6.12.9. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати по їх 
реєстрації, оплаті вартості реєстраційного посвідчення та номерного знака і 
розмірах, що визначається виконавчим комітетом сільської ради.

6.12.10. Громадяни, які тримають собак, також вносять плату за 
комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку.

6.12.11. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому 
числі і ті, що мають ошийники з номерними знаками і намордники, які 
знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, 
парках, на бульварах, пляжах, у громадському транспорту, дворах та інших 
громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і 
підлягають вилову.

6.12.12. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей 
внаслідок порушення власниками правил утримання, а також у випадках, 
якщо на це є відповідне рішення органів (установ) санітарно-епідеміологічної 
чи ветеринарної служб.



6.12.13. Вилов бродячих собак і котів окремими громадянами 
забороняється, крім випадків, коли тварини явно загрожують здоров’ю 
людей.
Вилов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у відсутності 
сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що встановлюються виконавчим 
комітетом сільської ради.

6.12.14. Виловлені собаки і коти протягом трьох днів тримаються на 
карантинних площадках пунктів вилову і можуть бути повернуті власникам з 
дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного 
посвідчення та оплати вартості і витрат на вилов і тримання.
Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу. Власники 
зобов’язані протягом ЗО днів тримати таких собак в ізольованому приміщенні 
і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

6.12.15. Службові особи підприємств, установ і організацій. ОСББ та 
відповідних органах самоорганізації населення, керуючі та коменданти 
будинків зобов’язані:
1) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак 
і котів за додержанням цих Правил;
2) повідомляти працівників пунктів вилову про бродячих собак і котів і 
сприяти виконанню ними своїх обов’язків;
3) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках 
закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди 
тварин;
4) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і котів, 
повідомляти їх про місце розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), 
щеплень та вилову цих тварин.

6.12.16. За порушення цих Правил громадяни і службові особи 
(керівники підприємств і організацій), які є власниками собак, котів або 
хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку.

6.12.17. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, 
підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами 
комунальної служби, органами державного ветеринарного нагляду, 
державного санітарного нагляду.

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та 
елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють 

окремі види діяльності.

7.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання зупинкових 
комплексів, та територій підприємств транспорту

7.1.1. Утримання у належному стані зупинкових комплексів, іншого 
облаштування місць зупинок маршрутних автобусних транспортних засооів 
здійснює балансоутримувач або інші особи згідно договору, а зупинки 
маршрутних автобусних транспортних засобів що розташовано на прилеглій 
території до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, 



громадського харчування, магазинів, ринків, та інших об’єктів торгівлі 
виконується згідно паспорту благоустрою.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком 
підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані 
встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані 
підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють 
по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

7.1.3. Території вокзалів утримуються згідно з загальними вимогами цих 
Правил;

7.1.4. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, 
що проходять через населений пункт, в межах зон відчуження (6 м від 
крайніх колій в обидва боки), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, 
переходів через колії, що знаходяться в межах населеного пункту, виїмок (до 
верхніх кромок в обидва боки).

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів 
благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та 

інших робіт

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати 
земельні ділянки, виділені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і 
дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені 
насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі 
таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного 
законодавства.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів 
містобудування обов’язково передбачається:
1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі 
безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх 
використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями відповідно 
до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення»;
2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків 
для паркування з нормативною кількістю машиномісць відповідно до чинних 
державних будівельних та екологічних норм;
3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з 
додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів 
комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів 
забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних 
норм і правил, екологічних висновків, умов безпеки руху транспорту та 
пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на 
підставі проекту, погодженого з відділом архітектури та містобудування.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над 
інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов 
та нормативів безпечної експлуатації таких інженерних мереж та 
комунікацій.



7.2.5. Планування і забудова населеного пункту, формування жилих 
районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, 
споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не 
допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо 
пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого 
самоврядування, за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і 
організацій, створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, 
зокрема, будівництво спеціальних об'єктів. Фінансування зазначених заходів 
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств 
(об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої 
об'єкти для інвалідів.

7.2.6. Підрядник будівництва (реконструкції, ремонту) зобов'язаний:
1) забезпечити обов'язкову огорожу будівельного майданчика до початку 
земляних та будівельних робіт;
2) забезпечити влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів 
та освітлення території;
3) встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного 
майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення 
будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника 
та субпідрядника;
4) забезпечити цілодобову охорону об'єкта;
5) встановити на виїзді з території будмайданчика спеціальну установку з 
оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин;
6) не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його 
попереднього миття;
7) забезпечити виконання вимог санітарного стану на території будівельного 
майданчика, в місцях відпочинку та прийому їжі будівельниками;
8) не допускати (без відповідного погодження) звалення будівельного, 
побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного 
майданчика, так і за його межами;
9) забезпечити вивантаження будівельного сміття та сипучих будматеріалів 
тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів;
10) не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття 
(відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;
11) при проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, 
споруд використовувати протипилові засоби (захисну сітку, плівку, легкі 
огорожі й т.п.) відповідно до проекту виконання робіт;
12) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з 
реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та 
правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається 
інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у 
встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт оез 
належного та якісного проведення благоустрою території;
13) у встановленому порядку отримувати в регіональному відділі інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на встановлення 
огорож, будівельних лісів під час ремонту (реконструкції) елементів будівель. 



споруд, виконувати умови такого дозволу та проводити роботи відповідно до 
вимог цих Правил та чинного законодавства;
14) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, 
піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд." 
побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким, 
додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних 
будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних 
робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;
15) не рідше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків 
територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у 
процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
16) здійснювати реконструкцію будинків у тій частині, що стосується зміни 
деталей фасаду виключно на підставі:

- позитивного висновку відділу архітектури та містобудування;
- узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною 

організацією, яка має відповідну ліцензію;
- дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на 

проведення будівельних робіт;
17) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, 
тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та 
інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
18) передбачати під час проектування об'єктів нового будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний 
благоустрій прилеглої території;
19) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та 
прибережних смуг водних об'єктів;
20) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні 
шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
21) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і 
пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в 
максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

7.2.7. Проведення будь-яких робіт на проїзній частині, узбіччі 
погоджується з територіальним відділом поліції;

7.2.8. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на 
підставі дозволу (ордеру) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, 
монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою 
(пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов 
благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення 
конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом сільської 
ради в порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів 
благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та 

інших масових заходів

7.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, 
концертних, рекламних та Інших масових заходів організатори та замовники 



вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, 
збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне 
прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати 
його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи 
вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники 
укладають договори із організацією, яка на конкурсних засадах отримала 
право на виконання робіт з благоустрою та санітарної очистки, про своєчасне 
прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення 
зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами 
та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними 
особами - підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги 
(виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів 
без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, 
розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада в особі 
органів місцевого самоврядування, розпорядженням голови або рішенням 
виконкому сільської ради призначаються відповідальні служби за 
забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, 
збереження зелених насаджень.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, 
замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, 
відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше 
ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших 
масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття, 
біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з 
санітарними нормами та правилами.

7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і 
конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, 
рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів 
здійснюється у встановленому порядку, з отриманням відповідних дозволів.

7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів 
(свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, 
симпозіуми та ін.) на вулицях і дорогах опускається розміщувати над 
проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію 
з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх 
знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки 
маршрутних транспортних засобів.
Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на 
території ради з дотриманням порядку, встановленого виконавчим комітетом 
ради, пункту 6.10. цих Правил та інших нормативно-правових актів.

7.3.8. Порядок будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки в 
населеному пункті проводити згідно «Правил будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки» затверджених Наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків



Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 7 квітня 2006 р. за N 405/12279

Розділ 8. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції 
і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів і 

благоустрою в Безлюдівської селищної ради

8.1. Загальні вимоги до порядку виконання робіт

8. 1.1. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті 
підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в 
Безлюдівської селищної ради, у цьому розділі надалі - Порядок здійснення 
благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час 
будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

8. 1.2. Порядок обов’язковий для виконання суб’єктами господарювання, 
незалежно від форм власності, які виконують на об’єктах благоустрою ради 
будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних 
інженерних мереж, споруд, дорожніх покриттів, елементів благоустрою, 
висадку або видалення зелених насаджень, а також будівництво, 
реконструкцію, ремонт об’єктів благоустрою.
На об’єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в 
установленому законодавством порядку;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і 
споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати 
газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, 
гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати 
побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових 
будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків;
8) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, 
утилізації та використання відходів;
9) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та 
твердих побутових відходів;
10) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів 
будинків;
11) викидати через прорізи будівель сміття;
12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, 
листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
13) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, 
павільйони, кіоски тощо;



14) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без 
погодження з віділом поліції;
15) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням:
16) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності 
позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної 
документації об’єктів будівництва, реконструкції;
17) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без 
відповідного на те дозволу;
18) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
19) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у 
тому числі від транспортних засобів;
20) вчиняти дії, що тягнуть порушення благоустрою, пошкодження 
(руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та 
елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та 
інші дії, заборонені чинним законодавством України, цими Правилами.

8. 1.3. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати 
земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і 
дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені 
насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі 
таких ділянок для будівництва.

8. 1.4. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів 
містобудування обов’язково передбачається:
1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі 
безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх 
використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;
2) розміщення гаражів, стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для 
паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних 
державних будівельних норм;
3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з 
додержанням вимог відповідного виконавчого органу міської ради та 
будівельних норм та правил.

8. 1.5. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного 
благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території 
житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов 
безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і 
капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

8. 1.6. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над 
інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та 
нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та 
комунікацій.

8. 1.7. Планування і забудова територій сільської ради, формування 
жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція 
будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання 
інвалідами не допускається.

8. 1.8. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші 
особи зобов'язані:



1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати 
земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;
2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з 
реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та 
правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у 
встановленому порядку. Забороняється приймання об’єкта в експлуатацію без 
належного та якісного проведення благоустрою території будівництва та 
прилеглої до неї території;
3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на 
об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи 
знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, 
ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, 
матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера), який видається 
відповідно до окремого порядку. Забороняється закриття вказаних робіт та 
закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою 
території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт 
безтраншейним способом.
4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим 
використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, 
легких огорож);
5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт 
визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших 
нормативних актів за погодженням з відділом містобудування та архітектури:
6) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на 
об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл 
(ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням 
благоустрою;
7) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, 
піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, 
побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким 
додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних 
будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється підписання акту здач і- 
прийняття виконаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою 
території;
8) не більше ніж за 10 діб прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків 
територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у 
процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
9) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними 
засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення 
вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, 
розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення 
або запилення повітря;
10) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, 
тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та 
інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
11) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та 
комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити 



комплексний благоустрій відповідної території, роботи з комплексного 
благоустрою території здати комісії за відповідним Актом обстеження і 
приймання робіт по благоустрою та озелененню ділянки до приймання об’єкта 
в експлуатацію державною приймальною комісією;
12) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні 
шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок; - ■
13) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і 
пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в 
максимально короткий строк;

8.2. Порядок видачі дозволів (ордерів)

8.2.1. Порядок оформлення та видачі дозволу (ордеру) визначається 
окремим нормативним документом, затвердженим рішенням виконкому 
Безлюдівської селищної ради.

8.2.2. При виконанні земляних, будівельних, монтажних, ремонтних 
робіт, відключення і підключення підземних і наземних інженерних мереж та 
споруд, для забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів на об’єктах 
благоустрою замовники, суб’єкти господарювання, виконавці робіт 
керуються Законами України «Про благоустрій населений пунктів», «Про 
планування та забудову територій», «Порядком проведення ремонту та 
утримання об’єктів благоустрою», діючими державними будівельними 
нормами та іншими нормативно-правовими актами.

8.3. Земельні роботи

8.3.1. Розробка ґрунту в траншеях і котлованах при перетинанні ними 
підземних комунікацій, допускається тільки після встановлення ручною 
шурфовкою фактичного місця розташування цих споруджень.
Місце розташування підземних інженерних мереж і споруджень, 
розташованих паралельно осі спорудження, (уздовж брівки чи траншеї стійки 
котловану), повинне визначатися шурфовкою не рідше, ніж через 25 
погонних метрів, уздовж траси.

8.3.2. Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій і при їхньому 
перетинанні виконувати відповідно до вимог діючого нормативного 
документа.

8.3.3. При виконанні земельних робіт необхідно забезпечити заїзд у 
двори (квартали) і вхід у приміщення, для чого організація, що робить 
розкопування, зобов'язана побудувати через траншею мости і пішохідні 
містки з поручнями відповідно до проекту.

8.3.4. При виявленні на трасі будівництва діючих комунікацій і 
споруджень, не зазначених у проекті, виконавець робіт зобов'язаний негайно 
сповістити про це відповідні експлуатаційні організації та забезпечити їхню 
схоронність.

8.3.5. При завданні шкоди об’єкту або його елементу підземної 
комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді тощо під час 



проведення робіт, виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це 
балансоутримувача об’єкту.
Виконання робіт у безпосередній близькості від місця ушкодження повинне 
бути припинене до прибуття представника балансоустримувача.

Усунення ушкоджень виконується балансоутримувачами за рахунок 
організації, що завдала шкоди.

Усунення ушкоджень, що сталося не з вини організації, що проводить 
роботи, здійснюється за рахунок, силами та засобами балансоустримувача. 
Роботи з усунення ушкоджень розпочинаються негайно після їх виявлення та 
проводяться у найкоротші строки.

8.3.6. У разі виникнення необхідності реконструкції існуючих підземних 
комунікацій, не передбачених проектом, роботи можуть виконуватися тільки 
після узгодження з відповідною проектною організацією та зацікавленими 
експлуатаційними організаціями.

8.3.7. Забороняється засипати землею, іншими сипучими матеріалами та 
сміттям кришки люків колодязів і камер, пришляхові лотки і кювети, зелені 
насадження, а також складувати матеріали і конструкції на газонах, трасах, 
підземних інженерних мережах і під'їздах до наземних споруджень, в 
охоронних зонах ліній електропередач.

8.3.8. У випадку необхідності тимчасового складування грунту, що 
виймається з траншеї в місцях розташування колодязів, геодезичних знаків, 
газових ківерів - будівельна організація відгороджує ці об’єкти своїми силами 
та за власний рахунок з забезпеченням під'їздів до них та оточуючих їх 
споруд.

8.3.9. При неможливості виконання земляних і монтажних робіт на 
проектній трасі керівництво організації, що виконує роботи, зобов’язано 
скликати на місце робіт комісію в складі представників замовника, проектної 
організації, власника та балансоутримувача споруд, елементів благоустрою, 
що заважають здійсненню будівництва, а також власників 
(балансоуотримувачів) об’єктів, елементів благоустрою, наземних і підземних 
мереж та споруд, розташованих у зоні робіт.

8.3.10. При необхідності забезпечення руху транспорту через відкриту 
траншею поперек проїзної частини, будівельна організація зобов'язана 
улаштувати населених пунктів відповідно до проекту.
Відповідальність під час будівництва мосту за дотриманням вимог проекту та 
технічних умов несе виконавець робіт.

8.4. Порядок відключення і підключення підземних і наземних 
інженерних мереж та споруд

8.4.1. Відключення і підключення підземних і наземних інженерних 
комунікацій виконується силами їх балансоутримувачів за рахунок виконавця 
робіт.

8.4.2. Відключення від інженерних мереж будинків (споруд), що 
зносяться чи ремонтуються, повинно виконуватись за проектами, 
погодженими із власниками інженерних комунікацій. При цьому повинне 



бути безперебійне інженерне забезпечення будинків, що залишаються, і 
споруд, що були пов’язані з відключеними комунікаціями.

8.4.3. Реконструкція чи розбирання підземних чи надземних мереж і 
споруд, підключених до інженерних комунікацій, може виконуватися тільки 
після одержання погодження зацікавлених організацій.

8.4.4. Підключення або відключення технічних засобів регулювання 
дорожнього руху погоджується відділом поліції .

8.5. Забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів при виконанні 
робіт

8.5.1. Порядок і час проведення робіт у межах тротуарів і проїзної 
частини вулиці, пішохідних доріжок, організація руху всіх учасників 
дорожнього руху при виконанні будь-яких підземних та наземних робіт 
визначається відділом поліції для обслуговування селищної ради.

8.5.2. Для пішохідного руху по обидва боки вулиці, як правило, повинна 
залишатися смуга тротуару шириною не менш ніж 1,5 м.

В особливих випадках один тротуар може бути зайнятий, але з 
обов'язковим збереженням руху пішоходів на всій ширині протилежного 
тротуару.

8.6. Підготовка об'єктів до відновлення зруйнованого об’єкта 
благоустрою

8.6.1. Засипання траншей (котлованів) після будівництва чи 
реконструкції, ремонту підземних мереж і споруд, об’єкту благоустрою 
можуть виконуватись тільки після складання організацією виконавця робіт 
акта на скриті роботи, підписаного представниками технічного нагляду 
замовника й організації, що буде експлуатувати споруджувані чи 
реконструйовані підземні мережі і споруд.

8.6.2. Засипання траншей (котлованів) повинно виконуватись з 
дотриманням технічних умов, будівельних норм і правил, проектно- 
кошторисної документації і необхідних запобіжних заходів з збереження 
конструкцій і їхньої ізоляції.

8.6.3. Траншеї, котловани на проїзній частині вулиць (проїздів) і площ на 
ділянках озеленення повинні засипатися піском під технічним наглядом 
експлуатаційних організацій. Представники експлуатаційних організацій 
повинні бути викликані на місце робіт не пізніше ніж за добу до засипання 
траншеї (котловану).

8.6.4. Після завершення робіт організація зобов'язана:
- до здачі об’єкту будівництва для відновлення елементу благоустрою забрати 
ґрунт та сміття, що залишились;
- викликати представника підприємства, що здійснює відновлення 
дорожнього покриття або виконання інших робіт, для відновлення для 
складання акта прийому-передачі робіт.

8.6.5. Організація, що виконує роботи в межах проїзної частини, повинна 
отримати техумови у відділенні поліції для обслуговування району.



8.7. Відновлення елементів благоустрою у місцях розкопування

8.7.1. Відновлення дорожнього покриття внутрішньоквартальних- 
проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, дворів та інших територій 
виконується спеціалізованим підприємством за рахунок коштів організації, 
що виконувала розкопування, на підставі укладених договорів.

8.7.2. Дорожнє покриття після розкриття повинні відновлюватися 
відповідно до технічних умов.

8.7.3. Відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою 
виконується спеціалізованим підприємством за рахунок коштів організації, 
що виконувала розкопування, на підставі укладених договорів.

8.7.4. Після прийому траншеї (котловану) під відновлення дорожнього 
покриття спеціалізоване підприємство розпочинає дорожні роботи у такі 
терміни:

- при відновленні дорожнього покриття у місцях поперечних 
розкопувань вулиць - протягом 24-х годин закінчити роботи;

- при відновленні дорожнього покриття у місцях розкопувань уздовж 
проїзної частини вулиць - залежно від обсягу робіт;

- при відновленні дорожнього покриттів у місцях розкопувань місцевих 
проїздів і тротуарів - протягом доби.

8.7.5. Після прийому засипаної траншеї для відновлення і до завершення 
дорожніх робіт, за стан місця розкопування і його огороджень несе 
відповідальність організація, що веде дорожні роботи.

8.7.6. Відновлення дорожнього покриття повинно виконуватись з 
врахуванням кліматичних умов. Відновлення зелених насаджень виконується 
в агротехнічний термін.

8.7.7. Будівельні організації, що виконують підземні роботи з розкриття 
дорожнього покриття, зобов'язані після засипання траншеї (котловану), не 
пізніше зазначеного в дозволі (ордеру) терміну закінчення робіт, здати 
виконані роботи за актами балансоутримувачу.

8.7.8. Відновлення дорожнього покриття проїзної частини і тротуарів у 
місцях регулювання кришок (камер) і ківерів повинні виконуватись 
організацій замовником протягом 24-х годин після закінчення робіт з їх 
регулювання.

8.7.9. Вибірка надлишків землі, щебеню з траншеї (котловану), їхнє 
збирання під час відновлення дорожнього покриття, виконуються силами 
організацій, що відновлюють дорожнє покриття, за рахунок організації, що 
виконує будівельні роботи. Організація, що відновлює покриття, зобов’язана 
після закінчення робіт негайно забрати матеріали та сміття що залишилися.

8.7.10. Відповідальність за своєчасну здачу траншеї (котловану) для 
відновлення дорожнього покриття і зелених насаджень несуть організації, що 
виконують земляні роботи.

8.7.11. Якщо протягом року після здачі траншеї (котловану) для 
відновлення дорожнього покриття утворяться осідання, що викликають 
необхідність повторного виконання дорожніх робіт, підприємство, що 



проводило робота з відновлення, здійснює відповідний ремонт за власний 
рахунок.

8.7.12. Організація - виконавець робіт, протягом 24-х годин повинна 
повідомити відділ поліції про закінчення робіт на проїзній частині дороги і 
зняття тимчасових дорожніх знаків.

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб 
за порушення Правил благоустрою території Безлюдівської селищної 

ради

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та 
обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил 
винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами 
та рішеннями виконкому сільської ради.

9.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види 
правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.3. Допущення порушень (додаток № 3) не позбавляє винну особу від 
обов’язку припинення порушення та вчинення дій з її усунення.

У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, 
зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого 
порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із 
значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання 
відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний 
строк.

У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, 
стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у 
п’ятиденний строк.

9.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують 
обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, власник 
(балансоутримувач) об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити 
усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом 
укладення відповідного договору про залучення для виконання певних дій 
третіх осіб. У такому випадку власник (балансоутримувач), а також особа, що 
здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат 
(збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих 
Правил.

9.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення 
законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню 
в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться власником 
(балансоутримувачем) у разі:
1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою:
2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
- здійсненні ремонту інженерних мереж;



- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
- прокладанні нових інженерних мереж;
- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.5. цих Правил, у разі 
пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи 
фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) 
власними силами або за домовленістю з власником (балансоутримувачем) 
перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення 
відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, 
визначається власником (балансоутримувачем) за методикою 
визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства.

9.8. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою 
здійснюється власником (балансоутримувачем) у ході усунення аварії 
на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка 
пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні 
роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері 
благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов'язку відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань 
благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без 
застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору 
за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості 
природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у 
встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою 
для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за 
фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням 
органу місцевого самоврядування на облаштування одного квадратного метра 
території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на 
відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

9.11. Розміри шкоди, що завдана об’єктам, елементам благоустрою, які є 
власністю територіальної громади, затверджуються рішенням виконавчого 
комітету сільської ради.

Розділ 10. Контроль у сфері благоустрою території Безлюдівської 
селищної ради

10.1. Контроль у сфері благоустрою території сільської ради 
спрямований на забезпечення дотримання виконавчими органами 
Безлюдівської селищної ради, всіма підприємствами, установами, 
організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними 
особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та осооами 



без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

10.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою здійснюється 
працівниками поліції (згідно з рішенням селищної ради, та Закону України 
«Про Національну поліцію»). Перелік посадових осіб, уповноважених 
здійснювати контроль за станом благоустрою в сільській раді визначається 
виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради;

10.3. Контроль за станом благоустрою територій здійснюється шляхом: 
1) проведення перевірок територій зі складанням протоколів відносно 
порушників законодавства, місцевих нормативно-правових актів у сфері 
благоустрою, а у сфері природоохоронного законодавства відповідним 
службам самоврядного контролю в Безлюдівської селищної ради, 
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою території населеного пункту, 
іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних 
пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Безлюдівської 
селищної ради, підприємств, установ, організацій;
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам 
благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань Правил 
благоустрою території ради.

10.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території здійснюється 
громадськими інспекторами благоустрою згідно з Положенням про 
громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, 
затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства України від 16.01.2007 р. № 7.

Громадські інспектори благоустрою територій сільської ради :
1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів самоврядного 
контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, 
організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою 
Безлюдівської селищної ради;
2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства 
у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам самоврядного 
контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до 
відповідальності;
3) здійснюють інші повноваження відповідно до закону, цих Правил та інших 
нормативно-правових документів .

10.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою 
територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної 
території та розгляду відповідними службами органів місцевого 
самоврядування ради в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 11. Заходи реалізації правил благоустрою Безлюдівської селищної 
ради

11.1. Програма благоустрою ради після громадського обговорення, 
приймається рішенням сесії Безлюдівської селищної ради. Розробка 
програми здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державні 



цільові програми», Порядку розроблення та виконання державних цільових 
програм , затвердженого постановою КМ від 31.01.2007 р. № 106 та інших 
нормативно-правових актів.

11.2. Заходи з благоустрою території Безлюдівської селищної ради 
розробляються і затверджуються на поточний рік, можуть, в разі 
необхідності, корегуватись та змінюватись довгострокові та середньострокові 
програми благоустрою території ради. В заходах з благоустрою території 
ради передбачається виконання всіма мешканцями ради робіт з приведення 
об'єктів благоустрою в належний технічний та санітарний стан.

11.3. Щорічно за поданням управління житлового господарства 
завдання з визначенням показників і заходів програми включаються до 
відповідних розділів програми економічного і соціального розвитку 
територіальної громади на відповідний рік, обсяги видатків на виконання 
завдань та заходів програми затверджуються сільською радою разом з 
бюджетом з урахуванням його можливостей.

11.4. За власниками підприємств, установ та організацій закріплюються 
території для благоустрою та санітарного очищення згідно розробленого 
паспорту благоустрою. Власник виконує вимоги паспорту благоустрою в 
обумовлений строк. Виконання робіт по благоустрою та санітарному 
очищенню фінансуються за рахунок власників цих установ, підприємств та 
організацій.

11.5. Благоустрій територій прибудинкових територій багатоквартирних 
будинків здійснюється балансоутримувачем, або мешканцями будинків на 
добровільних засадах;

11.6. Благоустрій прибудинкової території співвласників 
багатоквартирного будинку, у разі передачі земельної ділянки в їх спільну 
сумісну власність, здійснюється за рахунок коштів співвласників 
багатоквартирного будинку.

11.7. Власник за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує 
заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та 
передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою затверджується виконкомом Безлюдівської 
селищної ради до 15 грудня поточного року на наступний рік.

Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність 
за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

11.8. Фінансування заходів з благоустрою території ради, утримання та 
ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або 
користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також 
за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на 
території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел 
фінансування .

11.9. Фінансування заходів з благоустрою територій сільської ради може 
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, 
коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних 
осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом .

11.10. Уповноважені органи з благоустрою проводять перевірки щодо 
виконання вимог цих Правил згідно законодавства.



Розділ 12. Порядок громадських обговорень та внесення змін до Правил 
благоустрою Безлюдівської селищної ради

12.1. Правила благоустрою Безлюдівської селищної ради - 
відносяться до регуляторного акту і вводяться відповідно до Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Проект рішення Безлюдівської селищної ради «Про затвердження 
Правил благоустрою Безлюдівської селищної ради» підлягає громадському 
обговоренню через оприлюднення проекту та шляхом публічних обговорень.

З цією метою інформація про оприлюднення проекту рішення підлягає 
публікації у газеті. Проект рішення розміщується на Інтернет-сайті для 
забезпечення громадського обговорення та прийняття пропозицій та 
зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, 
громадських організацій та громадян.
Строк оприлюднення складає не менш ніж один місяць.

Суб’єкти благоустрою мають право подавати власні пропозиції та 
зауваження, які надаються після оприлюднення до виконкому Безлюдівської 
селищної ради.

За результатом розгляду пропозицій та зауважень до проекту Правил 
складається таблиця розбіжностей з обґрунтуванням цих пропозицій та 
зауважень, які були не враховані або враховані частково.

Після обговорення та внесення змін та доповнень рада приймає рішення 
про введення Правил.

12.2. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття 
відповідного рішення на сесії Безлюдівської селищної ради (після 
проходження процедур передбачених чинним законодавством). Проект 
рішення Безлюдівської селищної ради про внесення змін до Правил 
підлягає обов’язковому громадському обговоренню у порядку, 
визначеному у п.12.1 цих Правил.

Безлюдівський селищний п Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 15 червня 2021 року

Про прийняття КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківського району до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради, прийняття майна та передачі його до 
Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради та ліквідацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОСТАЧАЛЬНИК»

Розглянувши рішення IV сесії Харківської районної ради VIII 
скликання від 16.04.2021 року «Про передачу майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної 
власності територіальної громади сел. Безлюдівка КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК», керуючись статтями 104, 105, 110, 
111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань» ст. ст. 26, 25,30,59,60 Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань 
спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства і з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИ Л А:

І. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОСТАЧАЛЬНИК» (код 
ЄДРПОУ 32056942) та затвердити Статут в новій редакції.

2. Ліквідувати юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» (код ЕДРПОУ 32056942), розташованого за адресою: 
62489, Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, в’їзд 
Мостобудівників, буд. 13 -А.

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради створити 
ліквідаційну комісію та призначити склад комісії.

4. Покласти на комісію з ліквідації КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСГВА «ПОСТАЧАЛЫІИК» повноваження щодо здійснення 
повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 
грошових коштів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та 
документального підтвердження станом на 01.07.2021 року.



5. Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно - правові заходи, 
передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» у тому числі:
5.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи.

5.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, 
до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством 
України.

5.4. Повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку 
працівників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» про 
ліквідацію підприємства.

5.5. Провести інвентаризацію майна підприємства.
5.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства.
5.7. Подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.
5.8. Встановити, що строк пред'явлення вимог кредиторами 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» становить два 
місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

6. Місце знаходження ліквідаційної комісії: 62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.48.

7. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району майно, яке знаходиться на балансі, у статутному капіталі 
та закріплено на праві господарського відання КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» згідно з додатком 1.

8. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з директором 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» здійснити 
необхідні заходи щодо виконання п.7 цього рішення, згідно з вимогами чинного 
законодавства.

9. Передати прийняте майно на баланс, у статутний фонд Комунальному 
підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріпити на 
праві господарського відання у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

10. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з в.о. 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.9 цього рішення, згідно з 
вимогами чинного законодавства.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської^^дацй^^оди (Чечуй І.В) та з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.)
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОСТАЧАЛЬНИК» (далі - 
Підприємство) створене розпорядженням голови Харківської районної 
державної адміністрації від 20 червня 2002 року № 196 «Про створення 
комунального підприємства «Постачальник».

1.2. Засновником Підприємства є Безлюдівська селищна рада 
(рішення IV сесії Харківської районної ради VIII скликання від 16 квітня 
2021 року, рішення X сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 
15 червня 2021 року).

1.3. Підприємство створено на майні комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради та перебуває в управлінні Безлюдівської 
селищної ради (далі - Засновник).

1.4. Підприємство в своїй діяльності керується чинним 
законодавством України та цим Статутом.

1.5. Контроль за діяльністю підприємства здійснюється 
Засновником.

1.6. Підприємство організує свою роботу у співпраці та взаємодії з 
органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами.

1.7. Найменування Підприємства:
українською мовою: повна назва - КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПОСТАЧАЛЬНИК»; скорочена назва - КП 
«ПОСТАЧАЛЬНИК»;

російською мовою: повна назва - КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОСТАЧАЛЬНИК»; скорочена назва - КП 
«ПОСТАЧАЛЬНИК».

1.8. Місцезнаходження Підприємства: 62489, Харківська область, 
Харківський район, сел. Безлюдівка, в’їзд Мостобудівників, 13-а.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою діяльності Підприємства є:
- збереження, раціональне та ефективне використання, дієве 

управління об’єктами комунальної власності Безлюдівської селищної ради;
- здійснення на договірних засадах функцій з надання 

експлуатаційних послуг но адміністративних будівлях, що знаходяться у 
комунальній власності Безлюдівської селищної ради;

- виконання робіт по зовнішньому благоустрою, у тому числі: 
освітленню, озелененню та догляд за ним, прибиранню вулиць та майданів, 
організація вивезення та утилізації твердих побутових відходів, відповідно 
до договорів, укладених постачальниками послуг, інші види діяльності, які 
не суперечать меті Підприємства та чинному законодавству;

- розвиток рекламної сфери на території селища Безлюдівка, 
реалізація рішень та інших актів рад з питань регулювання відносин в



інформаційно-рекламній сфері;
- здійснення нагляду за належним утриманням та ефективним 

використанням водних об’єктів, гідротехнічних та інших водогосподарських 
споруд Безлюдівської громади;

- найбільш ефективного та цільового використання бюджетних 
коштів.

2.2. Для досягнення зазначених цілей Підприємство виконує такі 
види діяльності:

- посередницька діяльність по організації будівельних, 
будівельно- монтажних, монтажних, ремонтних, реставраційних та інших 
видів робіт;

- виконання робіт по технічному нагляду за будівництвом та 
ремонтом об’єктів Безлюдівської територіальної громади;

- виконання ремонтно-будівельних робіт будівель та споруд, які є 
об’єктами комунальної власності Безлюдівської селищної ради;

- надання всіх видів послуг, пов’язаних з експлуатацією 
адміністративних будівель, що знаходяться у комунальній власності 
Безлюдівської селищної ради, проведення поточних та капітальних ремонтів 
на договірних засадах;

- здійснення орендних, лізингових, посередницьких операцій;
- створення та удосконалення інформаційної системи 

Безлюдівської територіальної громади, технічного обслуговування 
комп’ютерної техніки, інформаційних та систем зв'язку;

- створення і впровадження автоматизованих систем обробки 
інформації. Розробка, розповсюдження програмного забезпечення, 
різноманітних банків (баз) даних, робота з базами даних впровадження 
електронного документообігу Безлюдівської територіальної громади;

- організація та експлуатація комп’ютерних інформаційних 
центрів, розробка комп’ютерного програмного забезпечення, а також їх 
реалізація;

- проектування, виготовлення, монтаж малих форм та благоустрій 
Безлюдівської територіальної громади;

- надання фінансових, комерційних, інженерно-технічних, 
юридичних та інформаційних послуг, а також послуг в галузі маркетингу, 
реклами та дизайну підприємствам, організаціям, установам і громадянам;

- надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом загального користування;

- надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на 
підставі договорів;

- організація заходів спортивного, видовищного, культурно- 
просвітницького, виставочного, рекламного та іншого характеру;

- здійснення експлуатації та надання в експлуатацію 
розповсюджувачам зовнішньої реклами місць, що знаходяться у 
комунальній власності Безлюдівської селищної ради для розміщення 
зовнішньої реклами, а також засобів зовнішньої реклами (спеціальних



конструкцій) та інформації, елементів дизайну та архітектурних форм;
- розробка, виготовлення, розповсюдження сувенірної та 

поліграфічної продукції;
- виконання робіт по утриманню узбіччя та лісосмуг вздовж доріг 

Безлюдівської територіальної громади в належному санітарно-гігієнічному 
стані, прибирання сміття, боротьба із забрудненням та інше;

- ведення водного господарства;
- будівництво водних споруд;
- облаштування ландшафту;
- будівництво і спорудження об’єктів стаціонарної рекреації, 

будинків рибалок;
- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 

пов'язана з ними діяльність;
- діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- надання послуг з паркування транспортних засобів;
- надання в оренду спеціальної та вантажної техніки для 

благоустрою, здійснення будівельних, ремонтних, вантажних та інших видів 
робіт»;

- інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним 
законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИСМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав 
юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому 
законодавством порядку. Підприємство є комунальним підприємством, що 
належить комунальній власності Безлюдівської селищної ради;

3.2. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий 
(поточний), валютний та інші рахунки в установах банків, фірмові бланки, 
емблему, товарний знак, кутовий штамп та круглу печатку зі своєю назвою.

3.3. Підприємство має право укладати будь-які угоди (договори, 
контракти, тощо), що не заборонені чинним законодавством, набувати 
майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем 
у суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями 
держави та Засновника.

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та 
інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах на підставі рішень 
Засновника, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.6. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає 
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих 
науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, 
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

3.7. Підприємство погоджує свої фінансові плани з Засновником.



4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Статутний капітал Підприємства формується Засновником 
згідно з чинним законодавством та складає 2 620 035,47 грн. (два мільйони 
шістсот двадцять тисяч тридцять п’ять гривень 47 коп.).

4.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Підприємства.

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Безлюдівської 
селищної ради і закріплюється за Підприємством на праві господарського 
відання.

4.4. Джерелами фінансування та формування майна Підприємства є:
- майно, передане Засновником;
- кошти, що виділяються з бюджету, а також позабюджетних 

джерел, що формуються місцевими органами влади та місцевого 
самоврядування;

- прибутки, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також 
від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;
- поповнення статутного фонду та обігових коштів Засновником у 

вигляді цільової фінансової підтримки і дотації з бюджетів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним 

законодавством.
4.5. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради і закріплено за Підприємством, здійснюється 
за погодженням із Засновником Підприємства у порядку, встановленому 
чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного 
майна кошти спрямовуються до місцевого бюджету.

4.6. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, 
організаціям, установам та громадянам, майно, устаткування, транспортні 
засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що знаходиться у комунальній 
власності Безлюдівської селищної ради, а також списувати їх з балансу в 
установленому законодавством порядку за погодженням з Засновником.

4.7. Підприємство не має права продавати нерухоме майно, яке 
належить йому на праві оперативного управління, вносити як внесок в 
статутний капітал господарських товариств або іншим способом 
використовувати це майно без згоди Засновника.

5. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Підприємство вільне у виборі напрямку господарських 
домовленостей та зобов’язань, будь-яких інших умов господарських 



взаємовідносин з іншими підприємствами та організаціями, за погодженням 
з Засновником, які не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

5.2. 1 Іідприємство зобов'язане:
- брати участь у створенні та діяльності господарських товариств 

та організацій, а також інших установ за рішенням Засновника;
- дотримуватися в своїй діяльності вимог антимонопольного 

законодавства;
- здійснювати придбання основних засобів, які не відносяться 

безпосередньо до напрямів діяльності Підприємства, тільки за згодою 
Засновника.

5.3. Форми, структура, штатний розклад та система оплати праці 
градівників Підприємства здійснюється за обов’язковим погодженням із 
Засновником.

5.4. Підприємство забезпечує гарантований законом мінімальний 
розмір оплати праці, умови праці та соціальний захист працівників.

5.5. Підприємство зобов’язане забезпечити для всіх працівників 
безпечні умови праці та несе відповідальність за збитки, нанесені їх 
здоров’ю та працездатності.

5.6. Відношення працівників та Підприємства регулюються чинним 
законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Управління Підприємством здійснюється згідно з 

законодавством України та цим Статутом.
6.2. Директор Підприємства призначається Засновником. 

Компетенція Директора, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення 
дій від імені Підприємства встановлюються в контракті, що укладається з 
Директором.

6.3. Директор І Іідприємства самостійно вирішує питання діяльності 
Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

6.4. Директор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує за погодженням з Засновником структуру та штати 

Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з 

працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі 
заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, 
головного бухгалтера;

- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, які 
створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням 
з Засновником;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном 
Підприємства, у тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та 
передача в користування (оренду) майна, що є комунальною власністю 
Безлюдівської селищної ради і закріплене за Підприємством на праві 



господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений 
Засновником;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, 
пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи, 
заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, 
здачу квартальної та річної звітності органам статистики та Засновнику;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та 
зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які 
несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє інтереси 
Підприємства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами як в Україні, так і за її межами;

- укладає договори; договори, сума яких складає понад 10 тис. 
грн., за погодженням з Засновником; видає довіреності; відкриває в 
установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансового 
плану Підприємства, надає на погодження до Засновника фінансовий план 
підприємства на кожен рік;

- виконує інші обов’язки, що передбачені контрактом та цим 
Статутом.

6.5. У разі зміни директора, обов’язковим є проведення 
інвентаризації майна підприємства в порядку, передбаченому чинним 
законодавством 
України.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

7.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік 
результатів господарської діяльності, веде статистичну звітність, 
представляє державним органам інформацію, яка необхідна для 
оподаткування та ведення загальнодержавної системи збору та обробки 
економічної інформації.

7.2. Підприємство зобов’язане довести до відома Засновника 
інформацію про зменшення вартості чистих активів. За викривлення 
державної звітності посадові особи Підприємства несуть відповідальність, 
встановлену чинним законодавством України.

7.3. Підприємство надає звітність про результати фінансово- 
господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством:

- податковим та іншим контролюючим органам;
- Засновнику.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється за 



рішенням Засновника згідно з чинним законодавством України.
8.2. При ліквідації та реорганізації Підприємства звільненим 

робітникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно з 
законодавством.

8.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з 
моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців.

8.4. Майно Підприємства, що ліквідується, після розрахунків з 
бюджетом, кредиторами, працівниками Підприємства передається 
Засновнику.

8.5. Підприємство забезпечує облік, збереження документації по 
особовому складу, а також своєчасну їх передачу у випадку ліквідації 
Підприємства на державне зберігання в установленому порядку.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться 

Засновником і потребують державної реєстрації у встановленому 
законодавством порядку.

9.2. Такі зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх 
державної реєстрації і є невід’ємною частиною цього Статуту.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його 
державної реєстрації.

10.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, розв’язуються у 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.3. При виникненні розбіжностей положень Статуту з вимогами 
законодавства України діє останнє.



Додаток 1
до рішення X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року «Про приймання 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» зі спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківського району
до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради, прийняття майна та передачі 
його до Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради та ліквідацію 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК»

ПЕРЕЛІК
майна, що приймається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 

комунальної власності територіальної громади сел. Безлюдівка та знаходиться на балансі у статутному капіталі та 
закріплено на праві господарського відання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК»

№з/ 
п Найменування Інвентарний 

номер
Дата прийняття 

до обліку
Первісна 

вартість, грн
Сума зносу, 

грн
Залишкова 

вартість, 
грн

Рахунок 10
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
1. Ніва - Шевролет 5002 01.06.2008 27 563,61 27 563,61 0,00
2. "Нива"ВАЗ 21213 5003 01.09.2008 7 721,42 7 721,42 0,00
3. Автоприцеп ПГА-У5с бортами 5004 09.09.2009 1 775,01 1 775,01 0.00
4. Компьютер№679557 4007 01.08.2008 668,88 668,88 0.00
5. ПринтерыР Laser 401 1 01.10.2008 163,09 163,09 0.00
6. Стол с приставкой 6015 29.06.2009 410,08 410,08 0.00
7. Стол угловой 6016 29.06.2009 367,46 367,46 0.00
8. Бензопила MS 230 6008 27.09.2010 2 361,15 2 361,15 0,00
9. Системний блок 0210/1 23.08.201 1 1 997,75 1 997,75 0,00
10. Системний блок 0212/1 23.08.2011 1 997,75 1 997,75 0.00
11. Монітор 1920 0210/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0.00
12. Монітор 1920 021 1/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0.00



13. Монітор 1920 0212/2 23.08.201 1 1 001.00 1 001,00 0,00
14. Монітор 1920 0213/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0,00
15. Монітор 1920 0214/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0,00
16. Монітор 1920 0215/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0,00
17. Монітор 1920 0217/2 23.08.201 1 1 001,00 1 001,00 0,00
18. Мотокоса FS 350 6009 27.09.2010 4050,00 4050.00 0,00
19. Мотокоса FS 56 601 І 29.09.2010 2158,65 2158,65 0,00
20. Мотокоса FS 350 6012 29.09.2010 4050,00 4050.00 0.00
21. Мотокоса FS 450 6037 08.12.201 1 5 750,00 5 750.00 0.00
22. Мотокоса FS 450 6039 08.12.201 1 5 750,00 5 750.00 0.00
23. Мотокоса FS 450 6040 08.12.201 1 5 750,00 5 750,00 0,00
24. Мотокоса FS 450 К, диск 225-24 долото 4049 04.08.2015 ІЗ 604,17 ІЗ 604,17 0,00
25. Обігрівач масляний НО715 Термія 6050 17.1 1.2015 744,00 744,00 0,00
26. Ноутбук HP 250(NOY18ES) 4052 19.1 1.2015 5 295,00 5 295,00 0.00

27. БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF ЗОЮ (кабель gembird CCF-USB2- 
АМВМ-10 4056 19.11.2015 2 911,95 2 91 1,95 0,00

28.

Автоматизоване робоче місце (Процесор Intel core ІЗ 4160 3/6 GHz, 
Мат плата MSI Z97 PC, Модуль памяті DDR3 4GB/1866 Team Elite 
Plus UD-D3, накопичувач HDD SATA? Корпус AEROCOOL PGS V2, 
оптичний привід DVD+/RW)

4057 19.1 1.2015 8 095,05 8 095.05 0.00

29. Автомобіль DAEWOO SENS 5006 15.12.2016 38 183,00 38 183,00 0.00
ЗО. Павільон садовий 3*3 M,DU063-dark coff 6089 27.04.2017 6 665,00 6 664,80 0.20
31. Павільон садовий 3*3 M,DU063-dark coff 6090 27.04.2017 6 665,00 6 664,80 0.20
32. Кондиционер NEOCLIMA 6091 04.07.2017 7 133,33 5 350,05 1 783.28
33. Вагон битовий (Зм х 9м)пересувний 5007 05.07.2017 69 202,60 51 902.10 17 300.50

34.

Автоматизованний пункт пропуску у складі(бокс контролю проїзду с 
комплектом контролерів-Зшт; АРМ оператора-касира з 
монітором;роботи з індивідуальної розробки та програмного 
забезпечення; шлагбаум з довжиною стріли 4м в зборі-Зшт; стійка 
в'їзна в зборі; п

4060 31.07.2017 480 104,16 352 076,56 128 027,60

35.
Шлагбаум (у складі: Шлагбаум ASB6000, демпфер для рейки RBN7 
FRK99, заглушка для рейки RBN7 RBN91, рейка шлагбаумна 4,3 м 
RBN7-4, фотоелементи Р5103, наклейка светоотражающая AST)

4063 27.06.2018 16 066.70 9 104,52 6 962,18

36. Зчитувач безконтактних карт 4064 27.06.2018 2 583,33 1 829,88 753,45
37. Настінна шафа сітьового обладнання 4065 27.06.2018 3 916,67 2 774,40 1 142.27
38. Модуль в'їзного паркомату в зборі 4068 27.06.2018 126 500,00 71 683,22 54 816,78
39. Фіскальний реєстратор 4067 27.06.2018 22 666,67 16 055,48 6 611,19
40. Пересувний вагон (10мх2,8мх4,16м) 5008 18.06.2018 24 759,00 14 030,10 10 728,90
41. АРМ (Моноблок Lenovo 3 10-20 (F0CL0075UA) Black; Програмне 4066 27.06.2018 12 566,70 8 919,54 3 647,16



забеспечення MS Windows 10 Professional 64-bit Ukrainian Ipk DSP 
OE1 DVD (FQC-08978))

42. Альтанка (6м*4м) 9008 29.08.2018 33 333,35 8 950,56 24 382,79

43.
Огорожа техничної зони Нагорівського водосховища ( блоки зі 
стальної решітки, обтягнуті захисною тканою сіткою)

3004 10.06.2019 59 546,00 7 277,82 52 268.18

44. Автомобіль ЗАЗ 1 10557 5009 12.06.2019 48 800,00 17 893,26 30 906,74

45. Будівля котельної (смт Безлюдівка) 3005 27.06.2019 
(01.1 1.1998) 3 368 882,40 3 368 882.40 0,00

46. Каток вібраційний одновальний ручний (185 кг,бенз.СХ160) 6093 1 1.07.2019 123 333,35 43 166,76 80 166,59

47. Шафа ввідна ДРУ-11 4070 05.12.2019 
(01.1 1.1998) 5 009,00 5 009,00 0.00

48. Шафа ввідна ДРУ-1 1 4071
05.12.2019

(01.1 1.1998) 5 009,00 5 009,00 0.00

49. Шафа ШАУ 2400*800*600 4072 05.12.2019 
(01.1 1.1998)

6 064,00 6 064,00 0.00

50. Шафа IIP 4073 05.12.2019 
(01.11.1998) 4 745,00 4 745,00 0.00

51. Шафа IIP 4074 05.12.2019
(01.1 1.1998) 4 745.00 4 745.00 0.00

52. Щиток освітлення 4075
05.12.2019 

(01.11.1998) 285,00 285.00 0.00

53. Автомобіль DAEWOO Leganza 501 1 07.07.2020 95 217,00 95 217,00 0.00
54. Лічильник ел.єн. Багато тар триф. Система ОЕ-008 ART1KP 4076 30.1 1.2020 38 826,67 4 044.45 34 782.22

ВСЬОГО ЗА РАХУНКОМ 10 4 720 999,95 4 266 719,72 454 280,23
РАХУНОК 112
МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
55. Тумба 400/450/550 (ламінова! 112013 20.12.16 787,50 787.50 0.00
56. Полка під монітор кутова (ламінована) 300/300/120 112026 20.12.16 104,15 104.1 5 0.00
57. Шафа для паперів закрита, ламінована 800/350/2100 112042 20.12.16 915,50 915,50 0,00
58. Шафа для паперів закрита, ламінована 800/350/2100 112043 20.12.16 915,50 915,50 0,00
59. Шафа для одягу закрита, ламінована 800/350/2100 112048 20.12.16 1000,00 1000.00 0,00
60. Шафа для одягу закрита, ламінована 800/350/2100 112049 20.12.16 1000,00 1000,00 0,00
61. Стіл письмовий безтумбовий, ламінований 1400/650/750 112059 20.12.16 665,00 665,00 0.00
62. Стіл письмовий безтумбовий, ламінований 1400/650/750 112060 20.12.16 665,00 665,00 0,00
63. Підставка під системний блок 300/500/100 (ламінована) 112068 20.12.16 121,00 121.00 0,00
64. Підставка під системний блок 300/500/100 (ламінована) 112069 20.12.16 121,00 121,00 0,00
65. Підставка під системний блок 300/500/100 (ламінована) 112073 20.12.16 121,00 121,00 0,00
66. Підставка під системний блок 300/500/100 (ламінована) 112074 20.12.16 121,00 121,00 0,00
67. Підставка під системний блок 300/500/100 (ламінована) 112076 20.12.16 121,00 121,00 0,00



68. Тумба мобільна на 3 шухляди 400/450/550 (ламінована) 112091 20.12.16 825,00 825,00 0,00
69. Тумба мобільна на 3 шухляди 400/450/550 (ламінована) 112092 20.12.16 825,00 825,00 0,00
70. Тумба мобільна на 3 шухляди 400/450/550 (ламінована) 112093 20.12.16 825,00 825,00 0,00
71. Тумба мобільна на 3 шухляди 400/450/550 (ламінована) 112096 20.12.16 825,00 825,00 0,00

72. Крісло офісне (сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм регулювання 
висоти, зі спинкою, поручнями й оснащені коліщатками) 112134 20.12.16 666,00 666,00 0,00

73. Крісло офісне (сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм регулювання 
висоти, зі спинкою, поручнями й оснащені коліщатками) 112135 20.12.16 666,00 666.00 0,00

74. Крісло офісне (сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм регулювання 
висоти, зі спинкою, поручнями й оснащені коліщатками) 112137 20.12.16 666,00 666,00 0,00

75. Стілець офісний типу Ізо 112158 20.12.16 250,00 250,00 0,00
76. Стілець офісний типу Ізо 1 12159 20.12.16 250,00 250.00 0,00
77. Стілець офісний типу Ізо 112160 20.12.16 250,00 250.00 0,00
78. Стілець офісний типу Ізо 112161 20.12.16 250,00 250.00 0.00
79. Стілець офісний типу Ізо 112162 20.12.16 250,00 250.00 0,00
80. Стілець офісний типу Ізо 112163 20.12.16 250,00 250.00 0,00
81. Стілець офісний типу Ізо 112164 20.12.16 250,00 250.00 0,00
82. Стілець офісний типу Ізо 112165 20.12.16 250,00 250.00 0,00
83. Стілець офісний типу Ізо 112166 20.12.16 250,00 250.00 0,00
84. Стілець офісний типу Ізо 112167 20.12.16 250,00 250.00 0,00
85. Стілець офісний типу Ізо 112168 20.12.16 250,00 250.00 0,00
86. Стілець офісний типу Ізо 112169 20.12.16 250,00 250.00 0.00

87.
Крісло керівника (сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 
регулювання висоти, зі спинкою, поручнями й оснащені 
коліщатками)

112177 20.12.16 1333,00 1333.00 0.00

88. STURM BG60016 Станок точильний для ланцюгів 160 Вт 112178 21.03.17 929,25 929.25 0.00
89. Контейнер для сміття 112209 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
90. Контейнер для сміття 112210 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
91. Контейнер для сміття 11221 1 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
92. Контейнер для сміття 112212 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
93. Контейнер для сміття 112213 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
94. Контейнер для сміття 112214 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
95. Контейнер для сміття 112215 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
96. Контейнер для сміття 112216 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
97. Контейнер для сміття 112217 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
98. Контейнер для сміття 112218 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
99. Контейнер для сміття 112219 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
100. Контейнер для сміття 112220 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
101. Контейнер для сміття 112221 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00



102. Контейнер для сміття 1 12222 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
103. Контейнер для сміття 112223 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
104. Контейнер для сміття 112224 22.05.17 2139.00 2139,00 0,00
105. Контейнер для сміття 112225 22.05.17 2139,00 2139,00 0,00
106. Контейнер для сміття 112226 22.05.17 2139,00 2139.00 0,00
107. АККЕ "Екселліо DP- 15" ( Ethernet. GPRS модем) 112227 26.05.17 4100,00 4100,00 0,00
108. Жилет страхувальний(70-90 кг) 112245 19.07.17 527,50 527,50 0,00
109. Жилет страхувальний(70-90 кг) 112246 19.07.17 527,50 527,50 0.00
1 10. Счетчик банкнот Cassida 5550 UV/VG 112249 27.07.17 3541,67 3541.67 0,00
11 1. Чайник електричний AURORA AU-3406 (1.7 л../скло) 112274 27.07.17 387,10 387.10 0,00
112. Пила бензинова БПЛ-52/457 профі 112275 31.08.17 2165,80 2165.80 0,00
1 13. Монитор Philips 19,5" 203V5LSB26/62Black 112283 31.08.17 1715,85 1715.85 0,00

1 14. Пила телескопічна електрична Einhell GC-EC 750 Т Kit, 750Вт, 
200мм, 1 1м/с,телескоп 185-280 мм

112288 31.10.17 2665,80 2665.80 0,00

115. Проточний водонагрівач THERMEX TIP 350(combi) 112297 16.03.18 1309,70 1309.70 0,00

1 16.
Елементи дорожнього захисту(петля положення автомобіля, лежачій 
поліцейський-основна секція, лежачий поліцейский-бокова секція)

112305 27.06.18 5000,00 5000.00 0,00

117. Елементи дорожнього захисту(петля положення автомобіля, лежачій 
поліцейський-основна секція, лежачий поліцейский-бокова секція) 112306 27.06.18 5000,00 5000.00 0,00

118. Тимчасова збірна конструкція вуличного туалета 112307 12.06.18 69978,07 69978,07 0,00
119. Тимчасова збірна конструкція вуличного туалета 112308 12.06.18 69978,07 69978,07 0.00
120. Мала архетектурна форма 1 12310 12.06.18 103510,15 103510.15 0,00
121. Насос садовий 3500/4 Classic Gardena 1709-20 1 1231 1 12.06.18 2809.15 2809,15 0,00
122. Ящик для зберігання грошей для РРО HS-33OA, чорний 830309000 112312 27.06.18 1375.00 1375,00 0,00
123. Ящик для зберігання грошей для РРО HS-330A, чорний 830309001 112313 27.06.18 1375,00 1375.00 0,00
124. Лічильник СИСТЕМА-ОЕ 008(5-50)А 112314 27.06.18 1375,00 1375.00 0,00
125. Вішалка-стійка для одягу, чорна (124 А) 112315 27.06.18 227,85 227.85 0,00

126.

Шафа-купе 120x45 дуб сонома (1200х2250х450мм)( у складі Уп. 
Шафи-купе 120x45 дуб сонома (1200x2250x450мм), Уп.2 Шафи-купе 
120x45 дуб сонома (1200х2250х450мм),Уп.З Двері розс.Із+ІДСП 
дуб сонома)

112318 27.06.18 3127,50 3127.50 0,00

127. Холодильник Indesit NTS 14 АА 112319 27.06.18 4764,00 4764.00 0,00
128. Кронштейн Brateck LCD-60 IS (VESA 100x100) 1 12320 27.06.18 221,00 221,00 0,00
129. Микроволновая печь Elenberg MS2009M 112321 27.06.18 1017,00 1017,00 0,00
130. Телевізор Sky worth 32E3 Smart T2/S2 112322 27.06.18 4700.00 4700.00 0,00
131. Урна 112325 24.07.18 520,00 520,00 0,00
132. Урна 112326 24.07.18 520,00 520,00 0,00
133. Урна 112327 24.07.18 520,00 520,00 0,00
134. Урна 112328 24.07.18 520,00 520,00 0,00



135. Урна 112329 24.07.18 520.00 520,00 0,00
136. Урна 112330 24.07.18 520,00 520,00 0,00
137. Урна 112331 24.07.18 520,00 520,00 0,00
138. Урна 112332 24.07.18 520,00 520,00 0,00
139. Мангал з кочергой та решіткой 112333 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
140. Мангал з кочергой та решіткой 112334 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
141. Мангал з кочергой та решіткой 112335 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
142. Мангал з кочергой та решіткой 112336 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
143. Мангал з кочергой та решіткой 112337 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
144. Мангал з кочергой та решіткой 112338 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
145. Мангал з кочергой та решіткой 112339 24.07.18 1290.00 1290,00 0,00
146. Мангал з кочергой та решіткой 112340 24.07.18 1290,00 1290,00 0,00
147. Навес для мангалу 112341 24.07.18 5560,00 5560,00 0,00
148. Мангал 112342 24.07.18 5540,00 5540,00 0,00
149. Штамп номерний 2018 112474 29.08.18 140.40 140.40 0,00
150. Внутрішній блок кондиціонеру Neoclima NS-12AHEw (8415 10 90 00) 112475 29.08.18 3840,00 3840,00 0,00
151. Внутрішній блок кондиціонеру Neoclima NS-l2AHEw (8415 10 90 00) 112476 29.08.18 3840.00 3840,00 0,00
152. Зовнішній блок кондиціонеру Neoclima NU-12AHEw (8415 10 90 00) 112477 29.08.18 5740.00 5740,00 0,00
153. Зовнішній блок кондиціонеру Neoclima NU-12AHEw (8415 10 90 00) 112478 29.08.18 5740.00 5740,00 0,00

154.
Котел електричний КЕО-4,5/220в Міні Цифровий (S-54kb.m) Aston 
Waterway

112516 09.10.19 1485.00 1485,00 0,00

155. Конвектор електричний ENSTO ВЕТА (2000Вт) 112517 09.10.19 3203.30 3203,30 0.00

156. Лічильник СТ- ЭА 08Д 5-10А 380В 112518 05.12.2019 
(31.08.2011)

441.67 441,67 0,00

157. Генератор бензиновий EneSol SG-3B 112519 24.04.20 5832,00 5832,00 0,00

158.
Бездротовий маршрутизатор ZYXEL NBG-4I8N v2 (NBG-418NV2- 
EU0101F)

112521 25.08.20 448.80 448,80 0,00

159. Засіб K3I "SecureToken-337M" 112522 19.11.20 695.00 695,00 0,00
ВСЬОГО ЗА РАХУНКОМ 112 404 104,78 404 104,78 0,00

Перший заступник селищного голови Юрій Світличний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до додатку №1 
обсяги фінансування «Програми 
соціально-економічного розвитку 
Безлюдівкої селищної ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши зміни до додатку №1 обсяги фінансування 
«Програми соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради на 
2021 рік», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до додатку №1 обсяги фінансування «Програми 
соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради на 2021 рік 
(додається).

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

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

Безлюдівський селищний г@4ова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до Програми «Соціально-економічного 
розвитку Безлюдівкої селищної ради» 

на 2021-2025 роки

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

№ п/п К1ІКВКМБ 1 Іайменування
Обсяги 

фінансування 
(Гри.)

Джерела 
фінансування

1 713(1 Проекз землеустрою щодо виділення земельної ділянки 66 050.00 селищний 
бюдже і

э 713(1 Розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Мовчани 49 064.00 сел цінний 
бюджет

3 731(1 Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел.Хорошеве 510 230.00 селищний 
бюджет

4 7310 Капі зальний ремонз покрівлі житлового будинку №83 по вул. Орешкова 
емз Васишеве. Харківського району. Харківської області.

1 016 050.00 селищний 
бюджет

5 73Ю Капітальний ремонз покрівлі жиїлового будинку №2 по вул. Вишнева емз 
Васишеве. Харківської о району. Харківської обласз і

377 620.00 селищний 
бюдже і

6 7310
Капітальний ремонз кухоних блоків.туалезних кімнаї іа коридорів будівлі 
іуртожйтку (крім квартири №14 загальною площею 15.70кв.м.) по вулиці 
Миру №3 веслі Котляри. Харківського району. Харківської області"

890 210.00
селищний 
бюджез

7 7321
Капітальний ремонз будівлі Комунального закладу « Ьезлюдівський заклад 
дошкільної освії и (ясла-садок)» за адресою: Харківська область, Харківський 
район, емз Ьсзлюдівка. в'їзд Стадіонний. 4А»

2 200 000.00 селищний 
бюджез

X 7324
Реконс і рукція і а ювої о обладнання (топкової) Васищівської о селищної о 
клуб\ іа адресою вул ()р< пікова. 45 смі Васишсво Харківської о районе 
Харківської облас 11

Зоо ооо.оо селищний 
бюдже і

9 7324 Капітальні ремопі будівлі $а адресою: смі Ьсзлюдівка. Харківська область, 
Харківський район.сел. Ьсзлюдівка, плота Стадіонна,2к 2 067 3 12.0(1 селищний 

бюджез

1(1 7324 Реконструкції Васищівського селищного клубу за адресою вул. Орешкова. 45 
емз. Васищево Харківського району Харківської області

15 585 960.0(1 селищний 
бюджез

11 7370 (Налаштування майданчика (кашіальний ремонз )для встановлення сцени по 
вул Зміївській сел Ьсзлюдівка Харківського району Харківської області 1 058 200.00 селищний 

бюджез

12 7370
Капітальний ремонз огорожі, благоустрій території іа облашгуввання місця 
під сміти ві баки для збору ТІ IB за адресою: Харківська облас і ь.Харківський 
район, сел. Ьсзлюдівка. вул. Зміївська.48

497 300.00 селищний 
бюдже г

ІЗ 7370 Сііівфшансування проекту "I.els do it" 448 200.00 селищний 
бюджез

14 7370 С'ііівфінансуванпя проекту "Help клініка" 456 803.00 селищний 
бюдже 1

15 7370
Капі тальний ремонз приміщень КИП Безлюдівської селищної ради "ЦІІМД № 
3 Харківського району "Амбулаторія ЗІ1СМ смі Хорошеве ( каб №І6.каб 
№І8.каб №21 .хол №5. №6.) за адресою: емз Хорошеве вул Миру . буд.21

1 207 151.00 селищний 
бюджез

16 7370 Кашгальпий ремонз будівлі *>а адресою Харківська обласіь. Харківський 
район.емз Ьсзлюдівка. вул.Зміївська. 48

697 780.00 селищний 
бюдже 1

17 7370 Капітальний ремонз будівлі за адресою: Харківська область. Харківський р- 
н.емз Васищеве. вул.Орешкова .49 165 995.00 селищний 

бюджез

IX 7370
Капітальний ремонз "Улаштування системи вентиляції" в підвальному 
приміщенні будівлі за адресою: Харківська область. Харківський район.емз
Безлюдівка. вул. Зміївська. 48

366 288.00 селищний 
бюджез

19 7370
Капітальний ремонз браіської могили воїнів-визволигелів у Великій 
Вітчизняній війні 194 1 -1945 рр за адресою: вул Миру, в сел Хорошево.
Харківський р-н. Харківська обласзь

28Х 732.00 селищний 
бюджез



Микола КУЗЬМІНОВ

20 7370

послуги з профілактичних випробувань силової та осві тлювальної 
слекі ронроводки.слекірообладнання та заземлюючих пристроїв будівель 
Комунального нскомсрнійного підприємства Безлюдівської селищної ради 
"Цен тру первинної медичної допомоги №3 Харківського району"

28 009.00 селищний 
бюджеі

21 7370
Позовний ремоні санігарно-іехнічної кімнати амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини сел Безлюдівка '.а адресою Харківська обл 
Харківський р-п. сел., вул. Кооперативна. бул 32"

48 905.00 селищний 
бюджсі

22 (і 150 Капітальні видатки (придбання компютерної техніки) 332 548.0(1 селищний 
бюджет

23 2111 Поточні трансферти 1 248 280.00 селищний 
бюджет

24 7370 Реалізація інших заходів щодо соціальної о розвитку терп торій 210 500.00 селищний 
бюлжсі

25 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охрони 1 383 430.00 селищний 
бюджез

26 6030 Капііальїп придбання 4 485 200.00 селищний 
бюджез

27 2111 Капітальні видатки ._ 195 000.00 селищний 
бюджез

28 3241 і'- ® -7 / 124 136.00 селищний 
бюджет

36 305 003,00
Безлюдівський селищні

'2^ ° /
S '
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку № 1
обсяги фінансування «Програми 
благоустрою, озелененню стану 
довкілля сіл та селищ, що увійшли 
до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік».

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми благоустрою, озелененню стану довкілля сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 обсяги фінансування «Програми благоустрою, 
озелененню стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» (додається).

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

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

Безлюдівський селищ Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до рішення X сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання "Про внесення змін до додатку №1 

обсяги фінансування "Програми благоустрою, 
озелененню стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної ради" на 2021 рік"

«Обсяги фінансування Програми благоустрою, озелененню стану довкілля 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради" на 

2021 рік

№ 
з/п КПКВКМБ Найменування

Обсяги 
фінансуванн 

я (грн)
Джерела фінансування

1 6030
Благоустрій території 2305090

селищний бюджет

2 6030 Колт^їьні послуги та 
а с.£ ^нерТрдосд д 1091880

селищний бюджет

3 396 970



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку №1
обсяги фінансування «Програми 
розвитку позашкільної освіти та 
підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури та з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 «Обсяги фінансування Програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» (додається).

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь ГМ.) та з питгц»№^к)джету, економіки, фінансів та комунальної 
власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до рішення X сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання "Про внесення змін до додатку №1

обсяги фінансування " Програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої 

молоді сіл та селищ, що увійшли до складу
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік"

«Обсяги фінансування Програми розвитку позашкільної освіти та 
підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради" на 2021 рік

Безлюдівський селищний

J

3

(2 
/п КПКВКМБ Найменування

Обсяги 
фінансув 

ання 
(грн)

Джерела 
фінансуванн 

я

1 1142
Організація проведення свят (новорічні свята 
та інші): подарунки дітям у дитячих 
дошкільних закладах,ЗОШ, святкові концерти 120000

селищний 
бюджет

2 1 142 Оргнізація поздоровлення дітей випускників у 
дитячих д^^тї^йкзакладах, ЗОШ з 
відзнач§|!(^§42ІІ^Вйі^у^нів та медалістів 180000

селищний 
бюджет

Всього /г—-------/ f? ,О / h, Il ri
* A 300 000

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування «Програми 
організації літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей, які проживають 
на території сіл та селищ, які 
увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік».

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які 
проживають на території сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток № І обсяги фінансування «Програми організації 
літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які проживають на території сіл 
та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» 
(додається).

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та
культури (Гусь ГМ.) та з 
комунальної власності (Підко

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ

бюджету, економіки, фінансів та



Додаток 1 
до рішення X сесії Безлюдівської селищної ради

VIII скликання "Про внесення змін до додатку №1 обсяги 
фінансування " Програми організації літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей, які проживають 
на території сіл та селищ , які увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради" на 2021 рік"

«Обсяги фінансування Програми організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, 
які проживають на території сіл та селищ , які увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради" на 2021 рік



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування «Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами на території сіл та селищ, 
що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік».

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства та з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 обсяги фінансування «Програми 
поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» (додається).

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
комісії з питань спільної власності територіальних громад та житлово- 
комунального господарства (Ч^дуй-ГВ.) та з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної влай^^рн(Й|^Ф^ДЙ А.Б.).

Безлюдівський селищним Голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування «Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами на території сіл та селищ, 
що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік».

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства та з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 обсяги фінансування «Програми 
поводження з твердими побутовими відходами на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» (додається).

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
комісії з питань спільної власності територіальних громад та житлово-
комунального господарства (та з питань 
фінансів та комунальної BjiacHp©^(ni4Kona^ А.Б.).

бюджету, економіки,

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження додатку №1
обсяги фінансування Програми 
фізичної культури і спорту 
у селах та селищах, що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши додаток №1 обсяги фінансування 
«Програми фізичної культури і спорту у селах та селищах, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійних комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
освіти, спорту та культури та з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаток №1 обсяги фінансування «Програми фізичної 
культури і спорту у селах та селищах, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» (додається).

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

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

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту у 
селах та селищах, що 
увійшли до складу 
Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

«Обсяги фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту у селах та селищах, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради" на 2021 рік

Микола КУЗЬМІНОВ

№ п/п

КПКВКМІ

Найменування Обсяги 
фінансуванн 

я (грн)

Джерела 
фінансування

1 5011 Придбання форми,взуття та інвентарю для футбольної 
команди(комплект форми для гравців

60 000 селищний 
бюджет

2 5011 Харчування учасників спортивних змагань 90 000 селищний 
бюджет

3 5011 Масовіі захбЖРЗїфіскультури та спорту 
а с е Д'Х х

Zx V лону X/,, ❖'А. х

80 000 селищний 
бюджет

230 000
Безлюдівський сели

£ 5



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 15 червня 2021 року

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

Розглянувши та обговоривши інформацію наведену у додатку №1, щодо 
обсягів фінансування «Програми соціального захисту населення сіл та селищ, 
що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури та з питань бюджету, економіки, фінансів 
та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

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

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

3 .Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійні комісії з 
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь І.М.) та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 1 
до рішення X сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання "І Іро внесення змін до додатку №1 
обсяги 
фінансування ”1 Ірограми соціального захисту 
населення сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік "

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

КФК Найменування
фінансування 

сума (грн) Джерела фінансування

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

3545000 селищний бюджет
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті

50000

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

громадян відповідно до законодавства
36000

селищний бюджет
3160 Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на непрофесійній основі
200000

селищний бюджет
3242 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення
520000

селищний бюджет
303 1 Відшкодування витрат на проїзд один раз на рік до будь-якого 

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

10000

селищний бюджет
3242 Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю 

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

140160

обласний бюджет
3242 Проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

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

30800

обласний бюджет
3242 Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих 

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

9970

обласний бюджет
3242 Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих 

громадян, віднесених до категорії 1
41310

обласний бюджет
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення с~еД
5756695

селищний бюджет
ВСЬОГО /%----- XV 10339935



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VH1 скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення V сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від 09 лютого 2021 р. «Про затвердження 
Положення про загальний відділ 
Безлюдівської селищної ради» та 
затвердження його у новій редакції

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", у зв’язку зі зміною структури загального відділу, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, 
депутатської етики, правопорядку, законності та зав’язків з громадськими 
організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення V сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 09 лютого 2021 р. «І Іро затвердження Положення про загальний 
відділ Безлюдівської селищної ради» та затвердити його у новій редакції 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності 
та зав’язків з громадськими о ійа^^^^Арестов Ю.О.)

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VIII скликання
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про загальний відділ Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Загальний відділ Безлюдівської селищної ради (далі - Відділ) є структурним 
підрозділом Безлюдівської селищної ради (далі - Селищна рада).

1.2. Відділ утворюється для документального забезпечення Селищної ради, 
забезпечення чіткої організації діловодства, надання методичної допомоги в організації 
роботи щодо ведення діловодства у відділах та інших структурних підрозділах Селищної 
ради, реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями громадян, а також 
забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була 
отримана або створена в процесі виконання Селищною радою своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Селищної ради.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України. Законом України 
"Про місцеве самоврядування в Україні". Законом України "Про запобігання корупції" та 
іншими законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України та 
інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Селищної ради. 
Інструкцією з діловодства в Селищній раді, Порядком обліку, використання, зберігання 
печаток і штампів в Селищній раді та цим Положенням. З питань організації та методики 
ведення правової роботи керується рекомендаціями Міністерства Юстиції України.

1.4. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів
роботи.

1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Селищної ради.
1.6. Відділ із установленому законодавством порядку та у межах повноважень в 

процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними структурними 
підрозділами Селищної ради та іншими виконавчими органами.

1.7. Відділ утворюється Селищною радою. є підзвітним і підконтрольним 
Селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Селищної ради, селищному голові, 
першому заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому 
справами (секретарю) виконавчого комітету, секретарю Селищної ради (згідно ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») відповідно до розподілу 
обов'язків.

2. Основні завдання з питань документообігу та архіву

2.1. Ведення діловодства в Селищній раді.
2.2. Контроль за проходженням документів в Селищній раді.
2.3 Надання допомоги працівникам відділів, управлінь та інших структурних 

підрозділів селищної ради у правильному оформленні проектів розпоряджень голови 
Селищної ради та листів.

2.4. Реєстрація розпоряджень, доручень голови селищної ради і своєчасне 
розсилання їх копій адресатам.



2.5. Контроль за виконанням вимог Інструкції з діловодства.
2.6. Методична допомога та контроль за веденням діловодства, у відділах, 

управліннях та інших структурних підрозділах Селищної ради.
2.7. Забезпечення зберігання, обліку, опрацювання та використання документів.
2.8. Приймання вхідної і відправлення вихідної кореспонденції, реєстрація, 

попередній розгляд, розподіл та доставка службових документів.
2.9. Опрацювання розглянутих селищним головою документів, розмноження їх у 

необхідній кількості та передача за призначенням для виконання.
2.10. Засвідчення копій документів, створених та тих. що зберігаються в селищній 

раді.
2.12. Складання щомісячних довідок про документообіг в Селищній раді.
2.13. Складання зведеної номенклатури справ, забезпечення контролю за 

правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в 
державний архів.

2.14. Здійснення контролю за формуванням і зберіганням справ у структурних 
підрозділах.

2.15. Передача на зберігання в архів ради документів.
2.16. Здійснення обліку бланків Селищної ради.

3. Основні завдання з питань роботи із зверненнями громадян

3.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями 
громадян у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах Селищної ради:

3.2. Ведення реєстрації і облік звернень громадян, відповідно до установленої 
звітно-обліковою документації:

3.3. Здійснення постійного контролю за своєчасним розглядом заяв, пропозицій 
та скарг громадян, недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних 
відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, 
безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

3.4. За дорученням селищного голови, його заступників, або самостійно, 
надсилання відділам, управлінням, органам місцевого самоврядування, організаціям, 
установам і підприємствам для розгляду пропозиції, заяви та скарги громадян, запитує і 
отримує від них інформацію, що стосується розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян;

3.5. Готування і подання селищному голові, його заступникам, секретарю 
виконавчого комітету інформації про факти порушень виконавської дисципліни та 
формального ставлення до розгляду звернень громадян, випадки безпідставної відмови в 
задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму 
при розгляді звернень для вжиття заходів по поновленню прав і свобод громадян, 
порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, 
притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до 
дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових 
обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

3.6. Вивчення практики роботи відділів і управлінь Селищної ради, щодо 
звернень громадян, одержує від них статистичні й інформаційні данні про надходження та 
розгляд заяв, скарг та пропозицій для аналізу і складання річних підсумків роботи.

3.7. Інформування селищного голови про стан роботи із зверненнями та 
особистого прийому громадян в Селищній раді, у відділах та управліннях, на 
підприємствах, в організаціях та установах, надає пропозиції щодо вдосконалення цієї 
роботи.



3.8. Разом з іншими структурами Селищної ради здійснення контролю у відділах 
і управліннях Селищної ради дотриманням Закону України «Про звернення громадян» та 
інших актів законодавства з питань роботи із зверненнями громадян;

3.9. Готування, проектів розпоряджень селищного голови з питань, віднесених до 
компетенції Відділу.

4. Основні завдання з питань реалізації доступу до публічної інформації

4.1. Забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до 
інформації:

4.2. Забезпечення виконання Селищною радою обов'язків розпорядника 
інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

4.3. Здійснення реєстрації та обліку запитів на інформацію, що надійшли в 
порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» до Селищної 
ради;

4.4. Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію та надання 
відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до 
публічної інформації»;

4.5. Здійснення аналізу та систематизації запитів на інформацію за галузевою та 
іншими ознаками;

4.6. Забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію;
4.7. Забезпечення направлення запиту на інформацію належному розпоряднику 

відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»;

4.8. Збирання, систематизування, накопичення та зберігання в електронній формі 
документів або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні 
Селищної ради та її структурних підрозділів, крім публічної інформації з обмеженим 
доступом;

4.9. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Селищної ради 
публічної інформації про діяльність Селищної ради відповідно до статті 15 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» за умови надання структурними підрозділами 
Селищної ради документів, що містять публічну інформацію, передбачену частиною 
першою вказаної статті;

4.10. Забезпечення оприлюднення відповідно до вимог частини третьої статті 15 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» проектів розпоряджень селищного 
голови, що мають ознаки нормативно - правового акту та офіційне опублікування 
розпоряджень селищного голови, які є нормативно-правовими актами, після їх державної 
реєстрації, проектів рішень Селищної ради, що вносять на її розгляд, рішень та протоколів 
Селищної ради:

4.1 1. Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Доступ до публічної 
інформації» на офіційному веб-сайті Селищної ради:

4.12. Надання консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на 
інформацію;

4.13. Забезпечення надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку 
оскаржень рішень, дій чи бездіяльності Селищної ради стосовно: відмови в задоволенні 
запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді 
на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного 
надання інформації, невиконання Селищною радою обов’язку оприлюднювати інформацію 
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також 



інших рішень, дій чи бездіяльності Селищної ради, що порушили законні права та інтереси 
запитувачів інформації;

4.14. Координація діяльності та надання методичну допомогу посадовим особам, 
які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах 
Селищної ради.

5. Основні завдання з питань контролю

5.1 Здійснення контролю за своєчасним виконанням структурними 
підрозділами Селищної ради актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України. Верховної ради України, розпоряджень і доручень голів обласної, районної 
державних адміністрацій, голови селищної ради та завдань, що виникли у зв'язку із 
розглядом запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад 
(далі - контрольні документи):

5.2 Інформування голови селищної ради, секретаря виконавчого комітету 
про стан виконання контрольних документів структурними підрозділами Селищної 
ради;

5.3 Підготовка інформаційних, аналітичних та інших матеріалів з питань, що 
належить до компетенції Відділу;

5.4 Надання консультативної допомоги структурним підрозділам Селищної 
ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.5 Забезпечує контроль за зберіганням печаток і штампів, які 
використовуються для роботи Відділу і відповідає за правильне їх використання;

6. Основні завдання з питань масових комунікацій

6.1. Забезпечення реалізації державної полі гики у сферах поширення інформації з 
метою повнішого задоволення потреби населення Селищної ради в інформаційній та 
видавничій продукції, а також з питань міжнаціональних відносин.

6.2. Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної 
інфраструктури на території Селищної ради.

6.3. Розміщення новин на офіційному сайті Безлюдівської селищної ради з метою 
висвітлення становища в Селищній раді, районі та області.

6.4 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Селищної ради документів, відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Функції Відділу

7.1 Проводить оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю у структурі Селищної ради.

7.2 Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена 
актами і дорученнями Президента України. Кабінету Міністрів України. Верховної Ради 
України, розпорядженнями, дорученнями голів обласної та районної державних 
адміністрацій, наказами керівника апарату обласної, районної державних адміністрацій та 
завданнями, що виникли у зв'язку із розглядом запитів і звернень народних, депутатів 
України та депутатів місцевих рад.

7.3 Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших 
матеріалів від структурних підрозділів Селищної ради про хід виконання контрольних 
документів.

7.4 Готує і систематично надає до структурних підрозділів Селищної ради 
письмові нагадування і попередження щодо закінчення строків виконання документів.



7.5 Забезпечує реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення 
та особистий прийом громадян головою селищної ради та його заступниками, належного 
розгляду звернень, контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими 
структурним підрозділами Селищної ради та органами місцевого самоврядування доручень 
щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян, обов'язкове одержання 
обгрунтованої відповіді на звернення.

7.6 Збирає, систематизує, накопичує, зберігає та оприлюднює публічну 
інформацію, що була отримана чи створена в процесі виконання Селищною радою своїх 
обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні 
Селищної ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

7.7 Організовує прийом інформаційних запитів, що надходять до Селищної ради 
як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання 
відповідей на них в порядку та в строки визначені Законом України «Про доступ до 
публічної інформації».

7.8 Перевіряє відповідність вимогам законодавства проектів розпоряджень 
голови селищної ради та інших документів правового характеру, прийнятих головою 
селищної ради.

7.9 Готує самостійно або разом з управліннями. відділами та іншими 
самостійними структурними підрозділами Селищної ради пропозиції щодо внесення змін і 
доповнень чи визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень голови селищної ради.

7.10 Виконує інші функції відповідно до його компетенції.
7.11 Сприяє розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури 

на території Селищної ради.
7.12 Забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Селищної ради інформації 

щодо суспільно-політичного життя громади.

8. Відповідальність

8.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
селищним головою згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування" та Законом України "І Іро державну службу" в установленому порядку.

8.2 Відповідно до покладених на Відділ функцій та обов'язків, начальник Відділу:
• здійснює безпосереднє керівництво Відділом, організовує, спрямовує і 

контролює роботу його працівників, несе відповідальність за виконання ними 
функціональних обов'язків.

• забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, дотримання трудової і 
виконавської дисципліни, підвищення професійного рівня працівників Відділу, їх ділової 
кваліфікації.

• здійснює ведення діловодства у Селищній раді.
• розробляє й проектує бланки листів, рішень, розпоряджень.
• здійснює контроль за виконанням звітів, правильністю користування 

документами, періодично інформує керівництво Селищної ради з цих питань.
• забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової 

організації праці, комп'ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами 
Селищної ради.

• забезпечує виготовлення, облік печаток, штампів, бланків і законність 
користування ними.

• здійснює контроль за дотриманням працівниками Селищної ради положень 
та вимог Інструкції з діловодства.

• здійснює контроль за веденням архівних справ.
• спільно з іншими структурними підрозділами Селищної ради складає зведену 

номенклатуру справ ради; забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості 



опрацювання та використання документів, утворених у процесі діяльності Селищної ради 
для передачі на архівне зберігання відповідно до чинних правил.

• організовує роботу зі зверненнями громадян та доступ до публічної 
інформації, здійснює опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Селищної ради.

• надає консультації з питань, що стосуються компетенції Відділу.
• дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Селищної 

ради.
• виконує в процесі службової діяльності інші доручення керівництва 

Селищної ради відповідно до покладених на Відділ завдань.
8.3 Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе 

персональну відповідальність за:
• виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх 

функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;
• відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;
• виконання рішень Селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і 

доручень селищного голови;
• своєчасну і достовірну подачу інформант та звітів, що входять до 

компетенції Відділу, стан діловодства;
• належне оформлення розпоряджень селищного голови по питаннях, які 

відносяться до його компетенції;
• належне оформлення листування апарату управління та структурних

підрозділів Селищної ради з іншими установами, громадянами, організаціями, тощо;
• розгляд звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни

встановлені чинним законодавством;
• за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної 
інформації» та інших чинних нормативних актів;

• несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.
8.4 Працівники Відділу призначаються на посади і звільняються з посад селищним 

головою в установленому порядку.

9. Заключні положення

9.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Селищної ради.
9.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення 

Положення в новій редакції у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про створення Комунального закладу 
«Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради

Реалізуючи пункт 5 Розділу X «Перехідні та прикінцеві положення» Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», з метою сприяння професійному 
розвитку педагогічних працівників закладів освіти Безлюдівської селищної ради, 
надання їм психологічної підтримки та консультування, відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання 
професійного розвитку педагогічних працівників», керуючись ст. 75 Закону 
України «Про освіту», п.З ст.52 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», частини 2 статті 87 Цивільного кодексу України, Господарського 
Кодексу України, статті 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», розглянувши пояснювальну 
записку начальника відділу освіти Безлюдівської селищної ради Криволапової 
О.А., на підставі н. ЗО статті 25, статті 26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності та з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Комунальний заклад «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради (скорочене 
найменування - КЗ «Безлюдівський ЦПРП1І»).

2. Затвердити Статут Комунального закладу «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради (додається).

3. Затвердити штатну чисельність Комунального закладу «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної 
ради у кількості 7 штатних одиниць (додаток 1).



4. Затвердити Порядок проведення конкурсів на посаду директората посади 
педагогічних працівників Комунального закладу «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради (додається).

5. Призначити уповноваженим органом управління Комунальним закладом 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської 
селищної ради відділ освіти Безлюдівської селищної ради.

6. Відділу освіти Безлюдівської селищної ради (Криволапова О.А.):
6.1. Покласти на працівника відділу освіти виконання обов’язків директора 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Безлюдівської селищної ради на період здійснення державної реєстрації та до 
призначення на посаду директора установи.

6.2. Здійснити державну реєстрацію Комунального закладу «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної 
ради в установленому законодавством порядку.

6.3. Затвердити структуру та штатний розпис Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної 
ради в межах затвердженої ш загної чисельності педагогічних працівників.

6.4. Уповноважити відділ освіти Безлюдівської селищної ради проводити 
конкурс на посади керівника та педагогічних працівників Комунального закладу 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської 
селищної ради.

6.5. Уповноважити відділ освіти Безлюдівської селищної ради призначати 
керівника Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради за результатами конкурсного відбору 
та звільняти його з посади.

7. Бухгалтерський облік Центру здійснювати через централізовану 
бухгалтерію відділу освіти Безлюдівської селищної ради.

8. Ввести до штатного розпису централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради 1 штатну одиницю бухгалтера 1 категорії.

9. Фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради (Будник Л.М.) 
передбачати кошти для статутного капіталу та щорічно передбачати 
фінансування видатків із бюджету селищної ради на утримання Комунального 
закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Безлюдівської селищної ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.)
та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та
культури (Гусь І.М.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Чаішенням X сесії Безлюдівської

*Д\онуЛа/С^щної ради VII! скликання

ЦМикола Кузьмінов 
2021 року

Комунального закладу 
«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 
Безлюдівської селищної ради

смт. Безлюдівка
2021



1. Загальні положення

1.1. Статут розроблено відповідно до Положення про центр 
професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672.

1.2. Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Безлюдівської селищної ради (далі - Центр) є комунальним закладом.

Повне найменування: Комунальний заклад «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради.

Скорочене найменування: КЗ «Безлюдівський ЦПРПП».
1.3. Засновником Центру є Безлюдівська селищна рада (далі - 

Засновник), яка на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» здійснює контроль за виконанням завдань, покладених на Центр. 
Уповноваженим органом управління Центром є Відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради.

1.4. Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне 
забезпечення, надає необхідні приміщення з обладнанням (у тому числі - 
комп’ютерне) і матеріалами, організовує ремонт приміщень, їх господарське 
обслуговування, передає матеріальні цінності, майно, обладнання, технічні 
засоби та інші ресурси в тимчасове або постійне користування.

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, 
Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної 
Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки 
України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями сесій 
Безлюдівської селищної ради та цим Статутом.

1.6. Відносини центру з органами державної влади й місцевого 
самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні 
адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають 
компетенцію цих органів.

1.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку визначається 
керівником Центру відповідно до законодавства. За рішенням Засновника 
бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію.

1.8. Взаємовідносини між Центром та юридичними і фізичними 
особами, громадськими організаціями та об’єднаннями визначаються 
відповідними договорами, цивільно-правовими угодами, що укладаються між 
ними в межах чинного законодавства.

1.9. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах 
компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.

1.10. Режим роботи Центру визначається колективним договором, 
правилами внутрішнього розпорядку. Правила внутрішнього розпорядку 
розробляються директором центру і приймаються загальними зборами 
трудового колективу.



1.11. Центр є установою, яка утворена та зареєстрована в порядку, 
визначеному спеціальним Законом, що регулює діяльність неприбуткової 
організації (п. 12 ст.12 Бюджетний кодекс України).

1.12. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно 
до вимог законодавства, не несе відповідальності за зобов’язаннями 
Засновника та уповноваженого органу.

1.13. Контроль за діяльністю Центру здійснює засновник та 
уповноважений орган.

Юридична адреса Центру: 62489, Харківська область, Харківський 
район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська, будинок 48

2. Правовий статус

2.1. Центр є юридичною особою публічного права, утворюється згідно 
з рішенням Засновника, діє на підставі Статуту, затвердженого засновником, 
має гербову печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, 
ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

2.2. Центр проводить свою діяльність у межах території 
обслуговування, що визначається засновником.

Засновник, у порядку, визначеному законодавством, може укласти 
договір з іншими територіальними громадами щодо розширення території 
обслуговування Центру.

2.3. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно 
до законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти засновника та 
інші джерела, не заборонені законодавством.

2.4. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на 
праві оперативного управління.

2.5. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує 
матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання 
яких не заборонено законодавством.

2.6. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано 
судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню 
зазначеними органами добровільно, або за рішенням суду.

2.7. Засновник та уповноважений орган не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Центру, крім випадків, встановлених законодавством.

2.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що 
розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3. Мета та завдання діяльності

3.1. Центр створюється з метою сприяння професійному розвитку 
педагогічних працівників закладів (установ) системи освіти Безлюдівської 



селищної ради (далі - заклади освіти), їх психологічної підтримки та 
консультування.

3.2. Основними завданнями Центру є:
3.2.1. Надання консультативної підтримки педагогічним працівниками 

з питань:
- планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку,
- проведення супервізії,
- моделювання змісту, форм і методів роботи;
- розроблення документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних 

програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів)
- особливостей організації освітнього процесу за різними формами 

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного 
навчання,

- впровадження Державних стандартів дошкільної та загальної 
середньої освіти;

в провадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти;

- створення системи роботи з обдарованими учнями.
3.2.2. Забезпечення процесу безперервного підвищення кваліфікації, 

фахової майстерності педагогів, розвитку професійної компетентності та 
формування професійної мобільності педагогічних працівників закладів 
освіти шляхом:

- створення умов та забезпечення розвитку творчої ініціативи, 
безперервного вдосконалення фахової освіти, педагогічної майстерності та 
професійної компетентності педагогічних працівників;

- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової 
майстерності педагогічних працівників відповідно до запитів та замовлень (в 
тому числі з використанням дистанційних форм навчання);

- формування управлінської компетентності керівників в умовах Нової 
української школи.

координації діяльності професійних спільнот педагогічних 
працівників (методичних об'єднань, творчих груп тощо),

- підтримки інноваційної діяльності, конструктивних освітніх та 
управлінських ініціатив;

- відбору і методичного опрацювання сучасних наукових психолого- 
педагогічних досягнень, інноваційних освітніх систем і технологій, кращих 
педагогічних практик та надання рекомендацій щодо їх трансформування в 
практику роботи; формування відповідних баз даних;

- вивчення, узагальнення та впровадження кращих педагогічних 
практик педагогів громади;

- системного моніторингу освітніх процесів.
- взаємодії із організаціями, закладами, установами, фізичними та 

юридичними особами з питань діяльності Центру;



- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, 
які відповідають меті створення Центру й не заборонені чинним 
законодавством України.

3.2.3. Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогічних 
працівників зокрема шляхом: формування та оприлюднення на власному веб- 
сайті баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел необхідної 
інформації (веб-ресурсів).

узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників,

проведення заходів, спрямованих на поширення інформації, 
визначеної завданнями діяльності Центру;

3.2.4. Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.
3.3. Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом 

та іншими актами законодавства.

4. Права та обов’язки

Центр має право:
4.1. Самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах 

повноважень, наданих цим Статутом.
4.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності та 
підпорядкування, фізичних осіб для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

4.3. Укладати договори, цивільно-правові угоди з підприємствами, 
установами, організаціями та об’єднаннями незалежно від форм власності та 
підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства 
для реалізації своїх статутних завдань.

4.4. Брати участь у діяльності організацій і фондів, вступати до 
об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами, згідно з чинним 
законодавством та за погодженням із засновником та уповноваженим 
органом.

4.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 
відповідно до законодавства.

4.6. Залучати, у разі потреби, підприємства, установи, організації, 
окремих фахівців для реалізації своїх статутних завдань у визначеному 
законодавством порядку, формувати тимчасові творчі колективи.

4.7. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 
забезпеченню своєї роботи.

4.8. Розробляти та видавати для закладів освіти рекомендації, 
інформаційні листи, інші документи з питань, передбачених Статутом.

4.9. Брати участь у атестації педагогічних працівників закладів освіти, 
вивчати їх роботу для визначення рівня кваліфікації.



4.10. Направляти в заклади освіти своїх працівників для вивчення та 
аналізу питань, визначених завданнями діяльності Центру

4.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному 
законодавству.

З метою якісного виконання покладених завдань, Центр зобов’язаний:
- вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу щодо 

удосконалення діяльності Центру, удосконалення матеріально-технічної бази 
та іншого ресурсного забезпечення;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм 
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5. Управління центром

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та 
діючого законодавства.

5.2. Засновник:
- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру;
- затверджує зміни до Статуту;
- затверджує структуру, штатний розпис Центру;
- заслуховує звіт про діяльність Центру;
- створює матеріально-технічні умови, забезпечує іншими ресурсами 

необхідними для функціонування Центру;
- здійснює фінансування Центру.
- здійснює інші повноваження щодо діяльності Центру, передбаченні 

чинним законодавством.
5.3. Уповноважений орган:
- надає засновнику для затвердження пропозиції щодо кошторису та 

штатної чисельності працівників Центру;
- розробляє та затверджує Порядок про проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад директора та педагогічних працівників Центру;
- організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

директора та педагогічних працівників Центру;
- затверджує стратегію розвитку Центру;
- здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства, у тому числі 

цього Статуту;
о рганізовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в 

установленому законодавством порядку;
- сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення Центру;
- залучає необхідних фахівців для надання допомоги у діяльності 

шляхом укладення цивільно-правових угод, відповідно до запитів Центру;
- здійснює інші повноваження щодо діяльності Центру, передбачені 

чинним законодавством.
5.4. Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор.



На посаду директора призначається особа, яка є громадянином 
України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, 
стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, 
досвід упровадження педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у 
тому числі інформаційно-комунікаційних та яка пройшла конкурсний відбір і 
визнана переможцем конкурсу відповідно до Порядку проведення 
конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального 
закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Безлюдівської селищної ради, затвердженим уповноваженою особою.

Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його 
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються чинним 
законодавством, Статутом, колективним договором, посадовою інструкцією, 
трудовим договором (контрактом).

5.5. Директор І Цитру:
- забезпечує статутну діяльність Центру;
- розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження 

уповноваженому органу;
- здійснює загальне керівництво діяльністю, затверджує планує 

діяльності та організовує роботу Центру;
- видає в межах компетенції накази і розпорядження та забезпечує 

контроль за їх виконанням;
- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні 

умови для продуктивної праці працівників Центру, підвищення їх фахового і 
кваліфікаційного рівня, впровадження освітніх інновацій;

- призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших 
працівників Центру згідно з законодавством України про працю та іншими 
законодавчими актами, колективним договором;

з атверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки 
працівників, визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

- представляє Центр у відносинах з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, 
громадськими організаціями;

- укладає договори, цивільно-правові угоди, які пов’язані із статутною 
діяльністю Центру, з юридичними та фізичними особами, громадськими 
організаціями;

- діє від імені Центру без довіреності;
- подає на затвердження засновнику проекти змін до Статуту;
- вносить пропозиції уповноваженому органу стосовно структури, 

штатного розпису Центру, чисельності та фонду оплати праці працівників;
- вносить пропозиції засновнику та уповноваженому органу щодо 

вдосконалення діяльності, розвитку матеріально-технічного забезпечення 
Центру,

- вносить пропозиції уповноваженому органу щодо проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Центру;



застосовує заходи морального та матеріального заохочення 
працівників (встановлення розміру премій, винагород, надбавок і доплат) в 
межах фонду оплати праці, згідно з чинним законодавством України та 
колективним договором, вживає до працівників заходи дисциплінарного 
стягнення;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності 
Центру;

- укладає колективний договір;
- має право займатися викладацькою діяльністю в обсязі, передбаченим 

чинним законодавством.
- розпоряджається за погодженням із уповноваженим органом та 

відповідними відділами Безлюдівської селищної ради в установленому 
порядку майном і коштами Центру, затверджує кошторис;

- забезпечує ефективність використання майна Центру;
- вчиняє інші дії щодо вирішення питань діяльності Центру у 

відповідності із законодавством, колективним договором та посадовою 
інструкцією.

5.6. Директор підзвітний засновнику та уповноваженому органу з усіх 
питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно- 
господарської діяльності Центру.

На вимогу засновника та уповноваженого органу у встановлений ними 
термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків діяльності Центру.

5.7. Постійно діючим колегіальним органом керівництва Центру є 
методична рада, яку очолює директор Центру.

5.8. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори 
колективу, які скликаються не рідше І разу на рік. Рішення загальних зборів 
приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу:
- вносять пропозиції щодо зміни і доповнення до Статуту Центру;
- розглядають проект колективного договору та приймають рішення 

щодо схвалення або відхилення цього проекту;
- розглядають питання діяльності Центру.

6. Кадрове забезпечення та повноваження трудового колективу

6.1. Працівниками Центру є директор, консультанти, психолог, 
працівники, які виконують функції з обслуговування. За виробничої 
необхідності та за погодженням із засновником можуть вводитись додаткові 
посади та штатні одиниці.

Кількість посад консультантів, психологів, найменування посад 
працівників, які виконують функції з обслуговування, визначається 
засновником за поданням уповноваженого органу, відповідно до потреб 
території обслуговування Цеп гру.



6.2. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до 
чинного законодавства, Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, 
колективного договору.

6.3. Напрями і зміст роботи працівників Центру визначаються 
відповідно до законодавства посадовими інструкціями та функціональними 
обов'язками.

6.4. У складі Центру можуть створюватися відділи, лабораторії, 
сектори та інші структурні підрозділи.

6.5. На посаду працівників Центру (окрім обслуговуючого персоналу) 
призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють 
державною мовою, мають вищу педагогічну освіту, зможуть забезпечити 
ефективність роботи на займаній посаді та які пройшли конкурсний відбір і 
визнані переможцями конкурсу відповідно до Порядку проведення 
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників 
комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради, затвердженим уповноваженою 
особою.

6.6. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників Центру 
здійснюється директором Центру згідно з законодавством України про 
працю та іншими законодавчими актами, колективним договором.

6.7. Трудові та соціальні відносини у Центрі регулюються чинним 
законодавством України про працю, іншими нормативно-правовими актами, 
колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.8. Право укладання колективного договору від імені засновника 
надається директору Центру, а від імені трудового колективу - 
уповноваженому ним органу (особі).

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 
колективу не менш ніж один раз на рік.

6.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя й здоров'я, 
працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку 
вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, Статуту, 
колективного договору.

6.10. Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні ставки, 
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених чинним законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

6.11. Працівники Центру мають право:
- брати участь в управлінні Центром через загальні збори, професійні 

спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим 
колективом на представництво;

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 
роботи з педагогічними кадрами;



- на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;
- працівники з педагогічною освітою - на педагогічну (викладацьку) 

діяльність в межах чинного законодавства;
проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, а також з 

питань соціально-культурного й побутового обслуговування;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства;
- брати участь у роботі органів самоврядування;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, 

одержаних за результатами останньої атестації;
- на інші права, визначені законодавством, колективним договором та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6.12. Працівники Центру зобов'язані:
- виконувати Статут, колективний договір, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
- дотримуватись вимог посадової інструкції, виконувати функціональні 

обов’язки;
- постійно підвищувати свій професійний рівень;
- дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;
- виконувати накази та розпорядження директора Центру;
- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
6.13. Працівники Центру несуть відповідальність за збереження 

ввіреного йому обладнання та устаткування.
6.14. Працівники Центру відповідно до чинного законодавства України 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди у визначені строки.
6.15. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до 

чинного законодавства.
6.16. Працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього трудового розпорядку Центру, не виконують посадових 
обов'язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) 
або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються 
з роботи відповідно до чинного законодавства.

7. Фінансово - господарська діяльність

7.1. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється 
засновником через уповноважений орган який забезпечує його необхідними 
будівлями, обладнанням, іншими ресурсами, організовує будівництво і 
ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, обслуговування 
комп’ютерної техніки тощо.



7.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві 
оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не 
передбачено законодавством.

7.3 Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, 
визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для 
виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами 
законодавства), згідно п. 1.2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державнох і комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796.

7.4. Центр утримується за рахунок коштів бюджету Безлюдівської 
селищної ради. Джерелами фінансування Центру можуть бути інші джерела, 
не заборонені законодавством.

Межа чисельності, фонд оплати праці працівників Центру та видатки 
на його утримання затверджуються рішенням сесії Безлюдівської селищної 
ради.

Структура і штатний розпис Центру затверджується засновником з 
урахуванням потреб території обслуговування Центру.

Працівникам Центру встановлюється заробітна плата, доплати та 
надбавки згідно з чинним законодавством оплати праці, колективним 
договором.

Заходи морального та матеріальною заохочення встановлюються 
згідно з чинним законодавством, колективним договором.

7.5. Центр за погодженням із засновником має право отримувати 
допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб у вигляді 
необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів.

7.6. Статистична звітність про діяльність Центру здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.

7.7. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі 
його кошторису.

7.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі 
визначається законодавством.

7.9. Контроль за дотриманням Центром актів законодавства, у тому 
числі цього Статуту, здійснює Засновник Центру.

8. Міжнародне співробітництво центру

Центр за наявності належної матеріально-технічної та фінансового 
забезпечення може:

8.1. Організовувати та проводити міжнародні навчальні заходи для 
педагогів, науково-методичні семінари, конференції, практикуми, тренінги, 
наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, 
брати участь у міжнародних навчальних, науково-методичних, 
презентаційних освітніх заходах.



8.2. Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і 
проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, 
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, закладами освіти, 
науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним 
законодавством порядку.

9. Реорганізація або ліквідація центру

9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає 
засновник.

Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління Центром.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його 
дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 
представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації, права та зобов’язання Центру переходять 
до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених 
установ.

9.4. Центр вважається ліквідованим з моменту виключення його з 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

10. Внесення змін та доповнень до статуту

10.1. Зміни до Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного 
законодавства.

10.2. Зміни та доповнення викладаються в новій редакції Статуту, 
затверджуються рішенням Безлюдівської селищної ради та набирають 
чинності після її державної реєстрації.

Начальник відділу освіти Оксана КРИВОЛАПОВА



Додаток 1
до рішення X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 р.

Штатна чисельність 
Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Безлюдівської селищної ради

№ 
з/п

Назва установи та посад Кількість 
штатних 
одиниць

Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради

1. Директор 1
2. Консультант 4
3. Психолог 1
4. Оператор комп’ютерного набору 1

ВСЬОГО: 7

Начальник відділу освіти Оксана КРИВОЛАПОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VLL1 скликання 
від 15 червня 2021 року

Порядок
проведення конкурсу на посаду директора

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради.

І. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Безлюдівської селищної ради (далі - Центр).

2. Уповноважений орган з процедури проведення конкурсу та визначення його 
результатів - відділ освіти Безлюдівської селищної ради (далі - уповноважений орган).

3. Конкурс на посаду директора Центру (далі - конкурс) проводиться з дотриманням 
принципів:

- законності;
- прозорості;
- забезпечення рівного доступу;
- недискримінації;
- академічної доброчесності.

4. На посаду директора Центру може бути призначена особа, яка є громадянином 
України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче 
магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти 
років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у 
тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності та яка пройшла Конкурс і 
визнана переможцем відповідно до цього Порядку.

5. Призначення директора Центру здійснюється відділом освіти Безлюдівської 
селищної ради, як уповноваженим Безлюдівською селищною радою (далі - Засновник) 
органом за результатами конкурсу на посаду директора Центру, що проводиться відповідно 
до цього Порядку шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

6. Підставою для проведення конкурсу на посаду директора Центру є наказ 
уповноваженого органу.

7. Рішення про проведення конкурсу приймається уповноваженим органом, шляхом 
видання наказу:

не пізніше ніж 10 робочих днів з прийняття рішення про утворення Центру (дати 
початку роботи Центру);

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), 
укладеного з директором Центру;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з 
директором Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Конкурс може проводитися за умови наявності однієї і більше заяв на посаду 
директора.



8. Конкурс складається з таких станів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної 

комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством 

вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) проведення конкурсного відбору;
7) визначення переможця конкурсу;
8) оприлюднення результатів конкурсу.
9. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його 

оголошення.
10. Для проведення конкурсу уповноважений орган затверджує персональний склад 

конкурсної комісії (далі - комісія), щоразу після прийняття рішення про проведення конкурсу.
І 1. До повноважень комісії входить:
- перевірка документів, поданих претендентами, щодо відповідності установленим 

вимогам;
- прийняття рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх 

кандидатур;
- забезпечення відкритості конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;
- оцінювання професійного досвіду, знань, якостей та конкурсних пропозицій 

учасників конкурсу;
- відбір шляхом голосування з числа учасників одного кандидата на посаду директора 

Центру, оформлення відповідного протоколу комісії; оприлюднення результатів засідань 
комісії та результатів конкурсу;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Порядком.
12. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
13. Кількість членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Центру становить від 5 до 12 осіб.
14. До складу конкурсної комісії входять представники Засновника, Виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради, уповноваженого органу, керівників закладів (установ) 
системи освіти селища, профспілки працівників освіти селища.

15. Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії подаються до уповноваженого 
органу упродовж 7 робочих днів з моменту письмового повідомлення уповноваженим органом 
сторін зазначених у п. 14 цього Порядку.

16. Комісія може прийняти рішення про залучення до роботи з правом дорадчого 
голосу експертів, фахівців, науковців, представників громадських об’єднань з відповідної 
галузі знань для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності 
професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

17. Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена 
інформація про:

- недієздатність або обмежену дієздатність:
- наявність судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законодавством порядку;
- накладене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення - 

протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції».



18. Під час виникнення у члена комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього 
Положення, він зобов'язаний невідкладно самостійно подати голові комісії письмову заяву 
про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член комісії несе відповідальність з 
урахуванням вимог чинного законодавства.

19. Формою роботи комісії є засідання, яке вважається правомочним за умови 
присутності на ньому не менше двох третин від її затвердженого складу.

20. Голова та секретар конкурсної комісії обираються з числа членів комісії на 
першому її засіданні шляхом відкритого голосування і виконують свої повноваження до 
закінчення конкурсу. У разі відсутності на засіданні голови або секретаря комісії їх обов’язки 
виконує один із членів комісії, обраний на її засіданні.

Голова комісії: здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її 
роботи; головує на засіданнях комісії; організовує і контролює виконання покладених на 
комісію завдань.

Секретар комісії: забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комісії; 
готує проект порядку денного засідання та здійснює його розсипку членам комісії; виконує за 
дорученням голови комісії іншу організаційну роботу.

21. Рішення комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу. 
Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування 
на вимогу будь-якого члена комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
головуючого на засіданні комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом та підписується 
усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії має право додати до 
протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання комісії не пізніше наступного дня 
після ознайомлення з протоколом. Окрема думка члена комісії є невід’ємною частиною 
протоколу.

22. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, 
незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання 
в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

23. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника 
або уповноваженого органу не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного 
відбору. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження Центру:
- найменування посади та умови оплати праці:
- кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - кандидати);
- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк 

їх подання;
- дату та місце конкурсного відбору;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, для отримання 

додаткової інформації про проведення конкурсного відбору та приймає документи для участі 
у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
24. Строк подання документів для участі в конкурсі становить 5 календарних днів з 

дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
25. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія та/або резюме 

у довільній формі (за вибором учасника конкурсу):
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної 

(науково-педагогічної) роботи не менше п'яти років на день їх подання:
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового ступеня (у разі наявності):
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.



Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про 
участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

26. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
27. Пакет документів для участі у конкурсі подаються особисто до уповноваженого 

органу у визначений в оголошенні строк і реєструється у загальному журналі вхідної 
документації. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, 
яка їх подає.

28. І Іодані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в уповноваженого 
органу.

29. Упродовж п'яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для 
участі в конкурсі конкурсна комісія:

1) перевіряє подані документи на відповідність встановленим вимогам;
2) приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі 

документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог цього Порядку або подали 
документи після завершення строку їх подання;

3) оприлюднює на офіційному веб-сайті уповноваженого органу перелік осіб, яких 
допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати);

4) визначає дату проведення конкурсного відбору та повідомляє кандидатів про місце, 
час та складові його проведення.

ЗО. Конкурсний відбір здійснюється за результатами:
- перевірки знання законодавства у сфері освіти. зокрема Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту». «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових 
актів;

Перелік питань тестування на знання законодавства та критерії оцінювання тестувань 
розробляються та затверджуються уповноваженим органом (за можливості, оприлюднюються 
на його веб-сайті).

- представлення державною мовою стратегії розвитку Центру;
- проведення співбесіди, яка проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата 
та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, 
етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які 
можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Конкурсні випробування проводяться в один день.
За результатами конкурсних випробувань проводиться підрахунок балів виконаного 

тестового завдання та таємне голосування по кожному кандидату окремо.
31. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого органу впродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної 
комісії.

32. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець 
конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після 
обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній 
діяльності та інше) таких кандидатів.

33. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття конкурсною комісією:
• результатів засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на 

посаду директора Центру, та рішення щодо порушення клопотання перед уповноваженим 
органом щодо призначення переможця конкурсу на посаду директора Центру, шляхом 
укладення строкового трудового договору (контракту);

• рішення про те. що конкурс вважається таким, що не відбувся.
34. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
• відсутні заяви про участь у конкурсі:



• до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
• жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
35. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
36. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсних 

випробувань надає претендентам висновок щодо результатів конкурсного відбору.
37. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсу, визначення переможця 

конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює 
результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника та/або уповноваженого органу.

38. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене його учасниками в 
передбаченому законодавством порядку.

39. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі 
рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) 
(при утворенні Центру - не пізніше двох робочих днів з дати початку роботи Центру).

40. Трудовий договір (контракт) укладається строком на шість років. В окремих 
випадках комісія може ініціювати інший строк контракту.

Начальник відділу освіти Оксана КРИВОЛАПОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VLL1 скликання 
від 15 червня 2021 року

Порядок
проведення конкурсу на посаду педагогічних працівників

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Безлюдівської селищної ради.

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
педагогічних працівників Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» (далі - Центр) Безлюдівської селищної ради (далі - Засновник) .

2. Уповноважений орган з процедури проведення конкурсу та визначення його 
результатів - відділ освіти Безлюдівської селищної ради (далі - уповноважений орган).

3. Конкурс на посаду педагогічних працівників Центру (далі - Конкурс) проводиться з 
дотриманням принципів:

- законності;
- прозорості;
- забезпечення рівного доступу;
- недискримінації;
- академічної доброчесності.

4. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначена особа, яка є 
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту 
ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи 
не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у 
системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності та яка 
пройшла Конкурс і визнана переможцем відповідно до цього Порядку.

5. Призначення педагогічних працівників Цен гру здійснюється директором Центру за 
результатами конкурсу на посаду педагогічних працівників Центру, що проводиться 
відповідно до цього Порядку шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

6. Підставою для проведення конкурсу на посаду педагогічних працівників Центру є 
наказ уповноваженого органу за поданням директора Центру (при утворенні Центру - без 
зазначеного подання).

7. Рішення про проведення конкурсу приймається, шляхом видання наказу:
не пізніше ніж два місяці з прийняття рішення про утворення Центру;
не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), 

укладеного з педагогічним працівником Центру;
не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з 

педагогічним працівником Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
Конкурс може проводитися за умови наявності однієї і більше заяв на посаду 

педагогічного працівника.



8. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної 

комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством 

вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) проведення конкурсного відбору;
7) визначення переможця конкурсу;
8) оприлюднення результатів конкурсу.
9. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його 

оголошення.
10. Для проведення конкурсу уповноважений орган затверджує персональний склад 

конкурсної комісії (далі — комісія), щоразу після прийняття рішення про проведення конкурсу.
11. До повноважень комісії входить:
- перевірка документів, поданих претендентами, щодо відповідності установленим 

вимогам;
- прийняття рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх 

кандидатур;
- забезпечення відкритості конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;
- оцінювання професійного досвіду, знань, якостей та конкурсних пропозицій учасників 

конкурсу;
- відбір шляхом голосування з числа учасників одного кандидата на посаду 

педагогічного працівника Центру, оформлення відповідного протоколу комісії; оприлюднення 
результатів засідань комісії та результатів конкурсу;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Порядком.
12. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
13. Кількість членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади педагогічних 

працівників Центру становить від 5 до 12 осіб.
14. До складу конкурсної комісії входять: директор Центру, представники Засновника, 

Виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, уповноваженого органу, керівників 
закладів (установ) системи освіти селища, профспілки працівників освіти селища.

15. Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії (за виключенням директору Центру) 
подаються до уповноваженого органу упродовж 7 робочих днів з моменту письмового 
повідомлення уповноваженим органом сторін зазначених у п. 14 цього Порядку.

16. Комісія може прийняти рішення про залучення до роботи з правом дорадчого 
голосу експертів, фахівців, науковців, представників громадських об’єднань з відповідної 
галузі знань для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності 
професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

17. Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена 
інформація про:

- недієздатність або обмежену дієздатність;
- наявність судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законодавством порядку;



- накладене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення - 
протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції».

18. Під час виникнення у члена комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього 
Положення, він зобов’язаний невідкладно самостійно подати голові комісії письмову заяву про 
самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член комісії несе відповідальність з 
урахуванням вимог чинного законодавства.

19. Формою роботи комісії є засідання, яке вважається правомочним за умови 
присутності на ньому не менше двох третин від її затвердженого складу.

20. Голова конкурсної комісії є директор Центру, секретар конкурсної комісії 
обирається з числа членів комісії на першому її засіданні шляхом відкритого голосування і 
виконує свої повноваження до закінчення конкурсу. У разі відсутності на засіданні голови або 
секретаря комісії їх обов’язки виконує один із членів комісії, обраний на її засіданні.

Голова комісії: здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її 
роботи; головує на засіданнях комісії; організовує і контролює виконання покладених на 
комісію завдань.

Секретар комісії: забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комісії; 
готує проект порядку денного засідання та здійснює його розсилку членам комісії; виконує за 
дорученням голови комісії іншу організаційну роботу.

21. Рішення комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу. 
Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування 
на вимогу будь-якого члена комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
головуючого на засіданні комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом та підписується 
усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії має право додати до 
протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання комісії не пізніше наступного дня 
після ознайомлення з протоколом. Окрема думка члена комісії є невід’ємною частиною 
протоколу.

22. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, 
незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в 
діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

23. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Засновника 
або уповноваженого органу наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення 
конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження Центру;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - кандидати);
- перелік документів, кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі;
- дату та місце конкурсного відбору;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає 

інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
24. Строк подання документів для участі в конкурсі становить 20 календарних днів з 

дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
25. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі; з наданням письмової згоди на збір та обробку 

персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- резюме у довільній формі;



- копію трудової книжки;
- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
- інші документи, які можуть підтверджувати професійні та/або моральні якості 

кандидата (документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації 
(характеристика, рекомендації, наукові публікації та інше).

26. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
27. Пакет документів для участі у конкурсі подаються особисто до уповноваженого 

органу у визначений в оголошенні строк і реєструється у загальному журналі вхідної 
документації. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка 
їх подає.

28. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в уповноваженого 
органу.

29. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для 
участі в конкурсі конкурсна комісія:

1) перевіряє подані документи на відповідність встановленим вимогам;
2) приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі 

документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог цього Порядку або подали 
документи після завершення строку їх подання;

3) оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника та/або уповноваженого органу 
перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати);

4) визначає дату проведення конкурсного відбору та повідомляє кандидатів про місце, 
час та складові його проведення.

ЗО. Конкурсний відбір здійснюється за результатами:
- перевірки знання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», нових освітніх технологій, методики 
викладання предметів, знання нормативних документів щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, інклюзивної освіти, педагогічної інноватики, психології, володіння 
ІКТ;

Перелік питань тестування на знання законодавства та критерії оцінювання тестувань 
розробляються та затверджуються уповноваженим органом (за можливості, оприлюднюються 
на його веб-сайті).

- презентація державною мовою пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на 
посаді;

- проведення співбесіди, яка проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата 
та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного 
походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути 
розцінені як дискримінаційні.

Конкурсні випробування проводяться в один день.
За результатами конкурсних випробувань проводиться підрахунок балів виконаного 

тестового завдання та таємне голосування по кожному кандидату окремо.
31. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого органу впродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної 
комісії.

32. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець 
конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після 



обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній 
діяльності та інше) таких кандидатів. Вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

33. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття конкурсною комісією:
• результатів засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на 

посаду педагогічного працівника Центру, та рішення щодо порушення клопотання перед 
директором Центру щодо призначення переможця конкурсу на посаду педагогічного 
працівника Центру, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

• рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.
34. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
• відсутні заяви про участь у конкурсі;
• до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
• жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
35. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
36. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсних 

випробувань надає претендентам висновок щодо результатів конкурсного відбору.
37. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсу, визначення переможця 

конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює 
результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника та/або уповноваженого органу.

38. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене його учасниками в 
передбаченому законодавством порядку.

39. Протягом п’яти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі 
рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) 
(при утворенні Центру - не пізніше двох робочих днів з дати початку роботи Центру).

40. Трудовий договір (контракт) укладається строком на шість років. В окремих 
випадках комісія може ініціювати інший строк контракту.

Начальник відділу освіти Оксана КРИВОЛАПОВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до структури
апарату управління Безлюдівської селищної ради 
та її структурних підрозділів

Керуючись Законом України «1 Іро Державний бюджет України на 2021 
рік», Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «1 Іро 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026 (зі змінами) « Питання виплати 
працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та 
відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та 
дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, 
допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань», Наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України № 609 від 23.03.2021 року «Про 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

1. Внести зміни в структуру апарату управління Безлюдівської селищної 
ради та її структурних підрозділів і затвердити в новій редакції (додається).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М. внести зміни до штатного 
розпису у відповідності до затвердженої сіруктури.



3. Рішення Безлюдівської селищної ради І сесії (II етап) VIII скликання 
від 10 грудня 2020 року «Про затвердження структури та штатного розпису 
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів» (зі змінами), 
вважати таким що втратило чинність.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням X сесії 

Безлюдівської селищної ради
VIII скликання

від 15.06.2021 року "Про внесення змін до структури 
апарату управління Безлюдівської селищної ради 

та її структурних підрозділів"

Структура апарату управління Безлюдівської селищної ради та її 
структурних підрозділів

№
з/п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 
одиниць

Апа зат управління
1 Селищний голова 1
2 Перший заступник селищного голови 1

3
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

4
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

5
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

6 Секретар ради 1

7 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ]

8 Староста 4

9
Головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корукції 1

10 Головний спеціаліст з публічних закупівель

11 Провідний спеціаліст 1
всього 15

Загальний відділ

1 Начальник відділу 1

2 Діловод 4
3 Головний спеціаліст 4
4 Провідний спеціаліст 3
5 Спеціалісті кат 1
6 Старший інспектор



всього 14
Сектор управління персоналом

1 Завідувач сектором 1
2 Спеціалісті кат 1

всього 2
Відд іл державної реєстрації

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 4

всього 5
Відділ земельних відносин та комунальної власності

1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 1

3 Провідний спеціаліст 1

4 Інспектор 1
всього 4

Відділ житлово-комунального господарства
1 Начальник відділу 1

2 Провідний спеціаліст 1
_3 Спеціаліст 1 категорії 1

всего 3

Відділ культури, туризму та спорту
1 Начальник відділу 1
2 Провідний спеціаліст 1

3 Спеціаліст 1 категорії 2
всього 4

Відділ соціального захисту населення
1 Начальник відділу 1

2 Заступник начальника відділу 1
3 Головний спеціаліст 4

4 Інспектор 1
всього 7

Відділ архітектури та містобудування
1 Начальник відділу _______ 1_______



2 Спеціаліст 1 категорії 2

всього 3

Сектор військового обліку

1 Завідувач сектору 1

2 Інспектор 2
всього 3

Господарський сектор
1 Завідувач господарством 1
2 Сторож 5
3 Водій 1
4 Водій 2
5 Прибиральник службових приміщень 3,5
6 Прибиральник території 0,5

7 Оператор котел єн і 2,5
8 Підсобний робітник 0,5

всього 16

Разом 76

Заступник Безлюдівського 
селищного голови А.О. Гутовець



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням X сесії 

Безлюдівської селищної ради
VIII скликання

від 15.06.2021 року "Про внесення змін до структури 
апарату управління Безлюдівської селищної ради 

та її структурних підрозділів"

№ 
з/п

Назва структурного підрозділу та 
посад Кількість штатних одиниць

Благоустрій території
Робітник з благоустрою 13,75
Всього 13,75

Заступник Безлюдівського 
селищного голови А.О. Гутовець



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛ ИНД НА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на 
коригування проектно-
кошторисної документації на 
реконструкції Васищівського 
селищного клубу за адресою: 
вул. Орешкова, 45 смт. Васищеве 
Харківського району
Харківської області

З метою коригування проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію Васищівського селищного клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 
смт. Васищеве Харківського району Харківської області, керуючись ст.25, 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТОВ "Харківбудсервіс" на коригування проектно- 
кошторисної документації на реконструкцію Васищівського селищного клубу 
за адресою: вул. Орешкова, 45, смт. Васищеве, Харківського району, 
Харківської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фі ^^комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення 
І сесії (11 етап) Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 10 грудня 2020 р. «Про створення 
відділу освіти Безлюдівської селищної 
ради, затвердження Положення про 
відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради та вжиття заходів щодо його 
державної реєстрації» та затвердження 
Положення у новій редакції

Відповідно до ст. 26, частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зав’язків з громадськими організаціями, селищна рала

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення І сесії (II етап) Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 10 грудня 2020 р. «Про створення відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради, затвердження Положення про відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» та затвердити
Положення у новій редакції (додається).

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

сБезлюдівський селищний і Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим 

органом влади Безлюдівської селищної ради (далі - селищна рада).
1.2. Відділ утворюється селищною радою, підзвітний та підконтрольний селищній раді, 

підпорядкований виконавчому комітету селищної ради. Безлюдівському селищному голові, 
секретарю Безлюдівської селищної ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - 
підконтрольний профільному управлінню (департаменту) в галузі освіти Харківської обласної 
державної адміністрації.

1.3. Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується 
Конституцією України. Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 
Конвенцією про права дитини, Свропейською хартією місцевого самоврядування, іншими 
міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, 
рішеннями Безлюдівської селищної ради. її виконавчого комітету та розпорядженнями 
селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття 
рішення Безлюдівською селищною радою.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов'язків Безлюдівської селищної 
ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в 
органах Державної казначейської служби України у Харківському районі, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.7. Місцезнаходження:
1.8. Назва юридичної особи:
- повна: ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;
- скорочена: Відділ освіти Безлюдівської с/р.
1.9. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради та 

субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична 
чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання 
встановлюються селищною радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

1.10. Структура Відділу освіти затверджується рішенням селищної ради за поданням 
начальника Відділу освіти.

1.11. Штатний розпис Відділу освіти та його структурних підрозділів затверджується 
керівником Відділу освіти за погодженням із селищним головою у межах граничної чисельності 
та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

1.12. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки 
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.



1.13. Положення про Відділ освіти затверджується рішенням сесії селищної ради.
1.14. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені 

рішенням про бюджет Безлюдівської селищної ради на фінансування освітніх установ і закладів, 
програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних 
коштів галузі освіти, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.15. Майно закладів та установ освіти, що є комунальною власністю Безлюдівської 
селищної ради і закріплене за Відділом освіти, належить йому на правах оперативного 
управління. Відділ освіти володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

1.16. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед 
засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних з ними осіб.

1.17. Відділу освіти підпорядковуються заклади та установи освіти, які знаходяться в 
комунальній власності Безлюдівької селищної ради.

2. Мета створення та завдання Відділу
2.1. Відділ створено з метою:
2.1.1. Здійснення Безлюдівською селищною радоні та її виконавчими органами повноважень у 

сфері освіти, наданих законами України «1 Іро місцеве самоврядування в Україні». «Про освіту». 
«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та 
іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Безлюдівської селищної ради територіальної громади, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 
сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:
2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері та забезпечення якості освіти на 

відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної 
середньої освіти, позашкільної освіти;

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої 
освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній 
території, у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних 
працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти Безлюдівської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку 
та атестацію;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,
2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Безлюдівської селищної ради. її виконавчого 

комітету щодо вирішення питань у сфері освіти:
2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти:
2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства.
2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:



2.3.1. забезпечує виконання рішень Безлюдівської селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень Безлюдівського селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання 
дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси 
дітей з особливими освітніми погребами:

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом 
Міністрів України;

2.3.4. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання щодо задоволення освітніх 
потреб представників національних меншин;

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та 
повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, 
координує діяльність мережі;

2.3.6. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання про засновування, 
реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних 
(призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів 
освіти;

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав 
та у порядку, визначених законодавством га установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених 
спеціальними законами);

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, 
у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів 
закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально- 
методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують 
надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів 
про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів:

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у 
зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для 
перевезення осіб, які пересуваюгься на кріслах колісних): забезпечує фінансування визначених у 
цьому підпункті заходів;

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Безлюдівською 
селищною ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та 
учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, 
у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

2.3.15. організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та 
бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

2.3.16. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, 
визначених законодавством;

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному 
законодавством;

2.3.18. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти:
2.3.19. оприлюднює офіційну звітність про всі о тримані та викорис тані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти 
Безлюдівською територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;



2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, 
готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх 
функціонування;

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в 
осінньо - зимовий період;

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного 
режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.23. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти 
під час їхньої поточної діяльності;

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти 
шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, 
дошкільної освіти;

2.3.26. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, 
встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає 
на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері 
освіти;

2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності 
уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти 
інституційних та індивідуальних форм навчання:

2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового 
розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування 
мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, 
учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, 
які їх замінюють;

2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у 
підпорядкованих йому закладах освіти;

2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах Безлюдівської територіальної громади;

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських 
чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.33. організовує проведення засідань, координаційних рад. комітетів та інших заходів з 
питань, які належать до компетенції Відділу:

2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів 
місцевого самоврядування Безлюдівською територіальної громади та цього Положення.

2.3.35. координує діяльність постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури.

3. Права Відділу
Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що 
належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.
3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради 

керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.



3.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції 
щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні 
бюджету освітньої галузі селищної ради.

3.5. Скасовувати у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів 
освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні 
площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради.

3.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі 
зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.8. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, громадськими об'єднаннями.

3.9. За дорученням селищного голови утворювати координаційні комісії, експертні та 
робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і 
проектів, залучати (з укладенням договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а 
також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку 
освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу громади.

3.10. Представляти в установленому порядку інтереси Відділу освіти в судових органах 
під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Керівник та працівники Відділу
4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою 

місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 
Безлюдівського селищного голови з дотриманням вимог законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування за конкурсом або за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Безлюдівському 
селищному голові та першому заступнику Безлюдівського селищного голови.

4.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в галузі освіти у 
відносинах з юридичними та фізичними особами:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ 
завдань, визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові інструкції працівників Відділу 
освіти.
4.2.2. Діє без доручення від імені Відділу освіти, представляє його інтереси в органах місцевого 
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами 
4.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання.
4.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання.
4.2.5. Затверджує положення про підрозділи Відділу освіти. їх структуру та штатний розпис у 
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії 
селищної ради.
4.2.6. Укладає та розриває трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти у порядку, 
встановленому законодавством.
4.2.7. Призначає та звільняє працівників Відділу освіти, які не є посадовими особами місцевого 
самоврядування.
4.2.8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів 
та установ освіти.
4.2.9. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти 
державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм 
почесних звань України.



4.2.10. Вносить пропозиції щодо формування штату працівників Відділу освіти, які 
призначаються на посаду та звільняються з посади головою Безлюдівської селищної ради.
4.2.11. Подає на затвердження голови Безлюдівської селищної ради проект кошторису доходів і 
видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників 
відділу.
4.2.12. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.
4.2.13. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в 
межах затвердженого кошторису витрат, пов'язаних із функціонуванням галузі.
4.2.14. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.
4.2.15. Затверджує кошториси доходів та видатків і тарифікаційні списки працівників освіти 
закладів та установ освіти.
4.2.16. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
4.2.17. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків.
4.2.18. Бере участь у роботі сесій Безлюдівської селищної ради, у засіданнях виконкому, 
засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним головою, Безлюдівською 
селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах.
4.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу 
освіти.
4.2.20. Звітує про виконання покладених на Відділ освіти завдань та затверджених планів роботи.
4.2.21. Начальник відділу освіти може мати заступника, головних спеціалістів, інших 
спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються начальником відділу освіти в порядку 
визначеному законодавством України.

4.3. Головні спеціалісти та інші спеціалісти Відділу освіти є посадовими особами 
місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

4.4. Для забезпечення фінансової діяльності при Відділі освіти утворюється структурний 
підрозділ Відділу освіти - централізована бухгалтерія, яка діє відповідно затвердженого 
начальником відділу освіти положення.

4.5. Працівники централізованої бухгалтерії мають статус службовців, на яких не 
поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Трудові 
відносини з цими працівниками здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.6. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, 
відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників Відділу 
визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад.

5. Прикінцеві положення
5.1. Припинення діяльності, ліквідація й реорганізація відділу освіти здійснюється 

Безлюдівською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням 

Безлюдівської селищної ради, шляхом викладення Положення в новій редакції.
5.3. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження Безлюдівською селищною 

радою рішення про його затвердження та державної реєстрації.
5.4. Місцезнаходження відділу освіти: 62489, Харківська обл., Харківський р-н, сел. 

Безлюдівка. вул. Зміївська. будинок 48 (кімната 7)

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення
І сесії (II етап) Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 10 грудня 2020 р. «Про створення 
відділу освіти Безлюдівської селищної 
ради, затвердження Положення про 
відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради та вжиття заходів щодо його 
державної реєстрації» та затвердження 
Положення у новій редакції

Відповідно до ст. 26, частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зав’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

!. Внести зміни до рішення І сесії (II етап) Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 10 грудня 2020 р. «Про створення відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради, затвердження Положення про відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» та затвердити 
Положення у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності,, деттут^Те^кої етики, правопорядку, законності та 
зав’язків з громадськими оріа^р^зд^Д^А^ггов Ю.О.)

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ

А' Р А І У-і



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим 

органом влади Безлюдівської селищної ради (далі - селищна рада).
1.2. Відділ утворюється селищною радою, підзвітний та підконтрольний селищній раді, 

підпорядкований виконавчому комітету селищної ради. Безлюдівському селищному голові, 
секретарю Безлюдівської селищної ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - 
підконтрольний профільному управлінню (департаменту) в галузі освіти Харківської обласної 
державної адміністрації.

1.3. Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується 
Конституцією України. Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. 
Конвенцією про права дитини, Свропейською хартією місцевого самоврядування, іншими 
міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, 
рішеннями Безлюдівської селищної ради. її виконавчого комітету та розпорядженнями 
селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття 
рішення Безлюдівською селищною радою.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Безлюдівської селищної 
ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в 
органах Державної казначейської служби України у Харківському районі, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.7. Місцезнаходження:
1.8. Назва юридичної особи:
- повна: ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;
- скорочена: Відділ освіти Безлюдівської с/р.
1.9. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради та 

субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична 
чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання 
встановлюються селищною радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

1.10. Структура Відділу освіти затверджується рішенням селищної ради за поданням 
начальника Відділу освіти.

1.11. Штатний розпис Відділу освіт та його структурних підрозділів затверджується 
керівником Відділу освіти за погодженням із селищним головою у межах граничної чисельності 
та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

1.12. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки 
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.



1.13. Положення про Відділ освіти затверджується рішенням сесії селищної ради.
1.14. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені 

рішенням про бюджет Безлюдівської селищної ради на фінансування освітніх установ і закладів, 
програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних 
коштів галузі освіти, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.15. Майно закладів та установ освіти, що є комунальною власністю Безлюдівської 
селищної ради і закріплене за Відділом освіти, належить йому на правах оперативного 
управління. Відділ освіти володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

1.16. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед 
засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління й інших пов'язаних з ними осіб.

1.17. Відділу освіти підпорядковуються заклади та установи освіти, які знаходяться в 
комунальній власності Безлюдівької селищної ради.

2. Мета створення та завдання Відділу
2.1. Відділ створено з метою:
2.1.1. Здійснення Безлюдівською селищною радою та її виконавчими органами повноважень у 

сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту». «Про дошкільну освіту». «Про позашкільну освіту» та 
іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Безлюдівської селищної ради територіальної громади. її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 
сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:
2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері та забезпечення якості освіти на 

відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної 
середньої освіти, позашкільної освіти:

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої 
освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній 
території, у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних 
працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти Безлюдівської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку 
та атестацію;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності.
2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Безлюдівської селищної ради. її виконавчого 

комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;
2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;
2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства.
2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:



2.3.1. забезпечує виконання рішень Безлюдівської селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень Безлюдівського селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання 
дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси 
дітей з особливими освітніми потребами:

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом 
Міністрів України;

2.3.4. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання щодо задоволення освітніх 
потреб представників національних меншин;

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та 
повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, 
координує діяльність мережі;

2.3.6. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання про засновування, 
реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних 
(призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів 
освіти;

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав 
та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених 
спеціальними законами);

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, 
у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об'єктів 
закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально- 
методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують 
надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів 
про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у 
зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для 
перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у 
цьому підпункті заходів:

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Безлюдівською 
селищною ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та 
учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, 
у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

2.3.15. організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та 
бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

2.3.16. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, 
визначених законодавством;

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному 
законодавством;

2.3.18. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
2.3.19. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти 
Безлюдівською територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;



2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, 
готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх 
функціонування;

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в 
осінньо - зимовий період;

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного 
режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.23. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти 
під час їхньої поточної діяльності;

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти 
шляхом участі в грангових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, 
дошкільної освіти;

2.3.26. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, 
встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає 
на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері 
освіти;

2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності 
уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти 
інституційних та індивідуальних форм навчання;

2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового 
розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування 
мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, 
учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, 
які їх замінюють;

2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у 
підпорядкованих йому закладах освіти;

2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах Безлюдівської територіальної громади;

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських 
чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.33. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з 
питань, які належать до компетенції Відділу;

2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів 
місцевого самоврядування Безлюдівською територіальної громади та цього Положення.

2.3.35. координує діяльність постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури.

3. Права Відділу
Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що 
належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.
3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради 

керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.



3.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції 
щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні 
бюджету освітньої галузі селищної ради.

3.5. Скасовувати у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів 
освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні 
площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради.

3.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі 
зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.8. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, громадськими об'єднаннями.

3.9. За дорученням селищного голови утворювати координаційні комісії, експертні та 
робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і 
проектів, залучати (з укладенням договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а 
також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку 
освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу громади.

3.10. Представляти в установленому порядку інтереси Відділу освіти в судових органах 
під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Керівник та працівники Відділу
4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою 

місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 
Безлюдівського селищного голови з дотриманням вимог законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування за конкурсом або за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Безлюдівському 
селищному голові та першому заступнику Безлюдівського селищного голови.

4.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в галузі освіти у 
відносинах з юридичними та фізичними особами:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ 
завдань, визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові інструкції працівників Відділу 
освіти.
4.2.2. Діє без доручення від імені Відділу освіти, представляє його інтереси в органах місцевого 
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами 
4.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання.
4.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання.
4.2.5. Затверджує положення про підрозділи Відділу освіти. їх структуру та штатний розпис у 
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії 
селищної ради.
4.2.6. Укладає та розриває трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти у порядку, 
встановленому законодавством.
4.2.7. Призначає та звільняє працівників Відділу освіти, які не є посадовими особами місцевого 
самоврядування.
4.2.8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів 
та установ освіти.
4.2.9. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти 
державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм 
почесних звань України.



4.2.10. Вносить пропозиції щодо формування штату працівників Відділу освіти, які 
призначаються на посаду та звільняються з посади головою Безлюдівської селищної ради.
4.2.11. Подає на затвердження голови Безлюдівської селищної ради проект кошторису доходів і 
видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників 
відділу.
4.2.12. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.
4.2.13. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в
межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
4.2.14. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.
4.2.15. Затверджує кошториси доходів та видатків і тарифікаційні списки працівників освіти 
закладів та установ освіти.
4.2.16. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
4.2.17. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків.
4.2.18. Бере участь у роботі сесій Безлюдівської селищної ради, у засіданнях виконкому, 
засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним головою, Безлюдівською 
селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах.
4.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу 
освіти.
4.2.20. Звітує про виконання покладених на Відділ освіти завдань та затверджених планів роботи.
4.2.21. Начальник відділу освіти може мати заступника, головних спеціалістів, інших 
спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються начальником відділу освіти в порядку 
визначеному законодавством України.

4.3. Головні спеціалісти та інші спеціалісти Відділу освіти є посадовими особами 
місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

4.4. Для забезпечення фінансової діяльності при Відділі освіти утворюється структурний 
підрозділ Відділу освіти - централізована бухгалтерія, яка діє відповідно затвердженого 
начальником відділу освіти положення.

4.5. Працівники централізованої бухгалтерії мають статус службовців, на яких не 
поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Трудові 
відносини з цими працівниками здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.6. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, 
відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників Відділу 
визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад.

5. Прикінцеві положення
5.1. Припинення діяльності, ліквідація й реорганізація відділу освіти здійснюється 

Безлюдівською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням 

Безлюдівської селищної ради, шляхом викладення Положення в новій редакції.
5.3. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження Безлюдівською селищною 

радою рішення про його затвердження та державної реєстрації.
5.4. Місцезнаходження відділу освіти: 62489, Харківська обл.. Харківський р-н, сел. 

Безлюдівка, вул. Зміївська. будинок 48 (кімната 7)

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення
І сесії (II етап) Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 10 грудня 2020 р. «Про створення 
відділу освіти Безлюдівської селищної 
ради, затвердження Положення про 
відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради та вжиття заходів щодо його 
державної реєстрації» та затвердження 
Положення у новій редакції

Відповідно до ст. 26, частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зав’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення І сесії (II етап) Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 10 грудня 2020 р. «Про створення відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради, затвердження Положення про відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» та затвердити 
Положення у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, ^р^отурР^Ї етики, правопорядку, законності та 
зав’язків з громадськими органі^^і^йДі^е^ов Ю.О.)

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії V1H скликання
Безлюдівської селищної ради
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим 

органом влади Безлюдівської селищної ради (далі - селищна рада).
1.2. Відділ утворюється селищною радою, підзвітний та підконтрольний селищній раді, 

підпорядкований виконавчому комітету селищної ради. Безлюдівському селищному голові, 
секретарю Безлюдівської селищної ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - 
підконтрольний профільному управлінню (департаменту) в галузі освіти Харківської обласної 
державної адміністрації.

1.3. Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується 
Конституцією України. Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 
Конвенцією про права дитини. Свропейською хартією місцевого самоврядування, іншими 
міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, 
рішеннями Безлюдівської селищної ради. її виконавчого комітету та розпорядженнями 
селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття 
рішення Безлюдівською селищною радою.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов'язків Безлюдівської селищної 
ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в 
органах Державної казначейської служби України у Харківському районі, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.7. Місцезнаходження:
1.8. Назва юридичної особи:
- повна: ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

скорочена: Відділ освіти Безлюдівської с/р.
1.9. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради та 

субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична 
чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання 
встановлюються селищною радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

1.10. Структура Відділу освіти затверджується рішенням селищної ради за поданням 
начальника Відділу освіти.

1.11. Штатний розпис Відділу освіти га його структурних підрозділів затверджується 
керівником Відділу освіти за погодженням із селищним головою у межах граничної чисельності 
та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

1.12. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки 
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.



1.13. Положення про Відділ освіти затверджується рішенням сесії селищної ради.
1.14. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені 

рішенням про бюджет Безлюдівськоїселищної ради на фінансування освітніх установ і закладів, 
програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних 
коштів галузі освіти, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.15. Майно закладів та установ освіти, що є комунальною власністю Безлюдівської 
селищної ради і закріплене за Відділом освіти, належить йому на правах оперативного 
управління. Відділ освіти володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

1.16. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед 
засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління й інших пов'язаних з ними осіб.

1.17. Відділу освіти підпорядковуються заклади та установи освіти, які знаходяться в 
комунальній власності Безлюдівької селищної ради.

2. Мета створення та завдання Відділу
2.1. Відділ створено з метою:
2.1.1. Здійснення Безлюдівською селищною радою та її виконавчими органами повноважень у 

сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про освіту». 
«Про повну загальну середню освіту». «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та 
іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Безлюдівської селищної ради територіальної громади, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 
сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:
2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері та забезпечення якості освіти на 

відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної 
середньої освіти, позашкільної освіти:

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобу ггя дошкільної та повної загальної середньої 
освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній 
території, у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних 
працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти Безлюдівської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку 
та атестацію;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,
2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Безлюдівської селищної ради, її виконавчого 

комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;
2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;
2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства.
2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:



2.3.1. забезпечує виконання рішень Безлюдівської селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень Безлюдівського селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання 
дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси 
дітей з особливими освітніми потребами:

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом 
Міністрів України:

2.3.4. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання щодо задоволення освітніх 
потреб представників національних меншин;

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та 
повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, 
координує діяльність мережі;

2.3.6. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання про засновування, 
реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних 
(призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів 
освіти;

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав 
та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених 
спеціальними законами);

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, 
у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів 
закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально- 
методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують 
надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів 
про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у 
зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для 
перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних): забезпечує фінансування визначених у 
цьому підпункті заходів:

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Безлюдівською 
селищною ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та 
учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, 
у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

2.3.15. організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та 
бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

2.3.16. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, 
визначених законодавством;

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному 
законодавством;

2.3.18. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
2.3.19. оприлюднює офіційну зві гність про всі отримані та використані кошти, а також перелік 

і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти 
Безлюдівською територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;



2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, 
готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх 
функціонування;

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в 
осінньо - зимовий період;

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного 
режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.23. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти 
під час їхньої поточної діяльності;

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти 
шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, 
дошкільної освіти;

2.3.26. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, 
встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає 
на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері 
освіти;

2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності 
уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти 
інституційних та індивідуальних форм навчання;

2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового 
розвитку та творчої самореалізації дітей. забезпечує створення та належні умови функціонування 
мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, 
учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, 
які їх замінюють;

2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у 
підпорядкованих йому закладах освіти;

2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах Безлюдівської територіальної громади;

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських 
чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.33. організовує проведення засідань, координаційних рад. комітетів та інших заходів з 
питань, які належать до компетенції Відділу;

2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів 
місцевого самоврядування Безлюдівською територіальної громади та цього Положення.

2.3.35. координує діяльність постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури.

3. Права Відділу
Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що 
належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.
3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради 

керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.



3.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції 
щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні 
бюджету освітньої галузі селищної ради.

3.5. Скасовувати у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів 
освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні 
площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради.

3.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі 
зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.8. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, громадськими об'єднаннями.

3.9. За дорученням селищного голови утворювати координаційні комісії, експертні та 
робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і 
проектів, залучати (з укладенням договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а 
також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку 
освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу громади.

3.10. Представляти в установленому порядку інтереси Відділу освіти в судових органах 
під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Керівник та працівники Відділу
4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою 

місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 
Безлюдівського селищного голови з дотриманням вимог законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування за конкурсом або за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Безлюдівському 
селищному голові та першому заступнику Безлюдівського селищного голови.

4.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в галузі освіти у 
відносинах з юридичними та фізичними особами:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ 
завдань, визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові інструкції працівників Відділу 
освіти.
4.2.2. Діє без доручення від імені Відділу освіти, представляє його інтереси в органах місцевого 
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами 
4.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання.
4.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання.
4.2.5. Затверджує положення про підрозділи Відділу освіти. їх структуру та штатний розпис у 
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії 
селищної ради.
4.2.6. Укладає та розриває трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти у порядку, 
встановленому законодавством.
4.2.7. Призначає та звільняє працівників Відділу освіти, які не є посадовими особами місцевого 
самоврядування.
4.2.8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів 
та установ освіти.
4.2.9. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти 
державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм 
почесних звань України.



4.2.10. Вносить пропозиції щодо формування штату працівників Відділу освіти, які 
призначаються на посаду та звільняються з посади головою Безлюдівської селищної ради.
4.2.11. Подає на затвердження голови Безлюдівської селищної ради проект кошторису доходів і 
видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників 
відділу.
4.2.12. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.
4.2.13. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в 
межах затвердженого кошторису витрат, пов'язаних із функціонуванням галузі.
4.2.14. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.
4.2.15. Затверджує кошториси доходів та видатків і тарифікаційні списки працівників освіти 
закладів та установ освіти.
4.2.16. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
4.2.17. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків.
4.2.18. Бере участь у роботі сесій Безлюдівської селищної ради, у засіданнях виконкому, 
засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним головою, Безлюдівською 
селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах.
4.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу 
освіти.
4.2.20. Звітує про виконання покладених на Відділ освіти завдань та затверджених планів роботи.
4.2.21. Начальник відділу освіти може мати заступника, головних спеціалістів, інших 
спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються начальником відділу освіти в порядку 
визначеному законодавством України.

4.3. Воловні спеціалісти та інші спеціалісти Відділу освіти є посадовими особами 
місцевого самоврядування, на них поширюєгься дія Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

4.4. Для забезпечення фінансової діяльності при Відділі освіти утворюється структурний 
підрозділ Відділу освіти - централізована бухгалтерія, яка діє відповідно затвердженого 
начальником відділу освіти положення.

4.5. Працівники централізованої бухгалтерії мають статус службовців, на яких не 
поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Трудові 
відносини з цими працівниками здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.6. Права, посадові обов'язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, 
відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників Відділу 
визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад.

5. Прикінцеві положення
5.1. Припинення діяльності, ліквідація й реорганізація відділу освіти здійснюється 

Безлюдівською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням 

Безлюдівської селищної ради, шляхом викладення Положення в новій редакції.
5.3. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження Безлюдівською селищною 

радою рішення про його затвердження та державної реєстрації.
5.4. Місцезнаходження відділу освіти: 62489, Харківська обл.. Харківський р-н. сел. 

Безлюдівка, вул. Зміївська, будинок 48 (кімната 7)

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року

Про передачу Комунального закладу Харківської районної ради 
«Дитячо-юнацька спортивна школа з видів спорту №1» відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради у підпорядкування Безлюдівській селищній 
раді

З метою удосконалення розвитку дитячо-юнацького спорту, підвищення 
ефективності координації якості і результативності роботи дитячо-юнацької 
спортивної школи, контролю за раціональним використанням коштів селищного 
бюджету, передбачених на фінансування сфери фізичної культури і спорту, її 
матеріально-технічної бази, відповідно до законів України "Про фізичну 
культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну 
школу", керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 
статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону 
України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи висновки постійної 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту 
та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Комунальний заклад Харківської районної ради «Дитячо-юнацька 
спортивна школа з видів спорту №1» відділу освіти Безлюдівської селищної 
ради у підпорядкування Безлюдівській селищній раді.

2. Перейменувати Комунальний заклад Харківської районної ради «Дитячо- 
юнацька спортивна школа з видів спорту №1» (КОД ЭДРПОУ 23917557) у 
зв'язку із зміною власника у Комунальний заклад Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа».

3. Визначити юридичну адресу Комунального закладу Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа»: 62489, вул. Зміївська, буд. 48, 
сел. Безлюдівка, Харківський район, Харківська область.



4. Затвердити Статут комунального закладу Безлюдівської селищної ради 
«Дитячо-юнацька спортивна школа» у новій редакції (додається).

5. Уповноважити Безлюдівського селищного голову Миколу Кузьмінова 
підписати статут Комунального закладу Безлюдівської селищної ради 
«Дитячо-юнацька спортивна школа».

6. Надати право, із правом підпису, директору Комунального закладу 
Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» Овчаренко 
Ганні Вікторівні на проведення заходів з державної реєстрації змін, 
затверджених цим рішенням.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь ГМ.).

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії скликання
Безлюдівської селищної ради 
від 2021 р.

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» 

(нова редакція)
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний статут визначає юридичний статус, предмет діяльності та основні 
завдання Комунального закладу Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька 
спортивна школа» (далі - КЗ «ДЮСШ»), який є правонаступником 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ДИТЯЧО- 
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ВИДІВ СПОРТУ №1" (КЗ "ДЮСШ №1")

КЗ «ДЮСШ» була передана у комунальну власність територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради на підставі рішення XL сесії Харківської районної 
ради VII скликання від 26.11.2020 року «Про передачу закладів освіти та майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району у 
комунальну власність територіальної громади Безлюдівської селищної ради».

КЗ «ДЮСШ» є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З 
ВИДІВ СПОРТУ №1" (КЗ "ДЮСШ №1") за всіма документами, укладеними нею 
договорами і угодами.

1.2 КЗ «ДЮСШ» - заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує 
розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, 
створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів 
для резервного спорту.

1.3. Засновником КЗ «ДЮСШ» є Безлюдівська селищна рада, заклад 
знаходиться у комунальній власності територіальної громади Безлюдівської 
селищної ради Харківської області.

1.4. Органом, що здійснює управління майном КЗ «ДЮСШ» є Безлюдівська 
селищна рада. Галузеву політику та розвиток КЗ «ДЮСШ» забезпечує Безлюдівська 
селищна рада або уповноважений нею орган. Повноваження управління, щодо 
управління діяльністю КЗ «ДЮСШ» визначаються відповідними рішеннями 
Безлюдівської селищної ради або уповноваженим нею органом, розпорядженнями 
голови Безлюдівської селищної ради.

1.5. КЗ «ДЮСШ» у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу та цим Статутом.

1.6. Юридична адреса спортивної школи: смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 
буд.48, Харківська область, 62489.

Повна назва закладу:
- Комунальний заклад Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька 

спортивна школа»;
Скорочена назва:



з

- КЗ «ДЮСШ».
1.7. КЗ «ДЮСШ» набуває права юридичної особи з дня його державної 

реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного 
законодавства України, у встановленому порядку.

1.8. КЗ «ДЮСШ», як юридична особа має відокремлене майно, яке закріплено 
за ним на праві оперативного управління, фірмові бланки, штамп та печатку зі 
своєю назвою, а також може мати самостійний баланс, розрахункові (поточні) 
рахунки в установах банків та територіальному органі Державної казначейської 
служби України.

1.9. Головною метою КЗ «ДЮСШ» є здійснення навчання і виховання 
громадян у позаурочний та позанавчальний час. Діяльність КЗ «ДЮСШ», 
спрямована на збереження контингенту вихованців, стабільність навчальних груп, 
формування вмінь і навичок з видів спорту, які культивуються у закладі, зміцнення 
здоров’я дітей, підлітків, молоді.

1.10. Головним завданням КЗ «ДЮСШ» є гармонійний розвиток особистості, 
фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної 
культури та спорту, розвиток їх здібностей. КЗ «ДЮСШ» надає дітям та підліткам 
рівні умови для зарахування і навчання, а тим, які мають перспективу для вищих 
досягнень - необхідні умови для спортивного удосконалення.

1.11. КЗ «ДЮСШ» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 
її компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про дитячо- 
юнацьку спортивну школу та цим Статутом.

1.12. КЗ «ДЮСШ» є неприбутковим закладом у галузі фізичної культури та 
спорту

1.13. КЗ «ДЮСШ» має право:
- укладати від свого імені договори відповідно до законодавства України;
- користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;
- розробляти і впроваджувати методичні розробки навчальної, виховної 

роботи з урахуванням державних стандартів;
- спільно з вищими навчальними закладами, школами вищої спортивної 

майстерності, спеціалізованими навчальними закладами спортивного профілю 
проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до 
учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади та 
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства 
України, в тому числі на оплату праці та заохочення працівників;

- спрямовувати кошти на розвиток власної спортивно-оздоровчої бази;
- мати власну атрибутику (емблему, дипломи, значки, спортивну форму тощо);
- об’єднувати свою діяльність на підставі спеціальних угод з діяльністю інших 

організацій, установ, підприємств як в Україні так і за її межами;
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- проводити внутрішкільні та відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та 
інші змагання відповідно до затвердженого календарного плану спортивно-масових 
заходів;

- надавати платні послуги, які передбачені законодавством України.
1.14. КЗ «ДЮСШ» у своїй структурі має відділення з видів спорту, інші 

підрозділи, що передбачені цим Статутом та відповідають меті діяльності 
спортивної школи.

Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється згідно із 
законодавством України.

1.15. Відділення з видів спорту КЗ «ДЮСШ» можуть включати такі групи:
- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес 

на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з 
урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо 
продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, 
всебічної загальної фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової 
поведінки;

- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що 
завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється 
додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах 
попередньої базової підготовки протягом першого-третього років навчання та 
спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого-п’ятого років навчання для 
виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, 
що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для 
поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

- спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний 
процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які 
пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку 
спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок 
поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу 
збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

- підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється 
удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі 
підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи 
та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на 
всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

1.16. Категорія КЗ «ДЮСШ» надається у порядку, встановленому 
Міністерством молоді та спорту України, яка підтверджується відповідним 
свідоцтвом.

1.17. КЗ «ДЮСШ» несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за:
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- реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт», та Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу (далі 
Положення про ДЮСШ);

- безпечні умови фізкультурно-спортивної та патріотичної діяльності;
- виконання державних, регіональних та міських програм розвитку фізичної 

культури та спорту;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами фізкультурно- 

спортивної, освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у 
тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота КЗ «ДЮСШ» проводиться за 
навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством молоді 
та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально- 
тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, 
медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, спортивно-оздоровчі 
табори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 
змаганнях різного рівня.

2.2. Навчальний рік у КЗ «ДЮСШ» починається з 01 вересня.
Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. 

У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів 
навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за 
індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

2.3. Тривалість навчальної години в КЗ «ДЮСШ» становить 45 хвилин.
Тривалість одного заняття в КЗ «ДЮСШ» не може перевищувати:
- у групах початкової підготовки - двох навчальних годин;
- у групах базової підготовки першого-третього років навчання - трьох 

навчальних годин;
- у групах базової підготовки четвертого-п’ятого років навчання, 

спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - 
чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від 
встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами 
на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може 
перевищувати шести навчальних годин.

2.4. Режим щоденної роботи КЗ «ДЮСШ» визначається розкладом занять , що 
затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та 
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профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - 
представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул, карантина, локдауна КЗ «ДЮСШ» може працювати за 
окремим розкладом занять, затвердженим його директором.

Адміністрація КЗ «ДЮСШ» створює для вихованців, тренерів-викладачів та 
інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої 
роботи.

2.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим 
навчально-тренувальної роботи установлюються згідно наказу Мінмолодьспорту 
№67 від 17.01.2015 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл» або іншими нормативними актами та відповідно до 
навчальних програм з видів спорту.

Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у 
канікулярний період корегується директором і повинна становити не менше 50 
відсотків норми наповнюваності.

2.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту та навантаження 
тренерів-викладачів на наступний навчальний рік погоджується тренерською радою 
КЗ «ДЮСШ» та затверджується директором КЗ «ДЮСШ» до 25 серпня поточного 
року.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором 
КЗ «ДЮСШ» до 01 вересня, а для груп початкової підготовки - до 01 жовтня 
поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби 
можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої 
спортивної майстерності погоджуються Управлінням фізичної культури та спорту 
Харківської обласної державної адміністрації.

2.7. До КЗ «ДЮСШ» приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною 
культурою і спортом, які виконали нормативи з загально фізичної та/або фізичної 
підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають 
медичних протипоказань.

Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, 
та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, дозволом лікаря КЗ «ДЮСШ» або 
медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для 
занять спортом.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до КЗ «ДЮСШ», залежить 
від специфіки виду спорту та згідно наказу Мінмолодьспорту №67 від 17.01.2015 
«Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» (зі змінами) до заміни новими або інших нормативних актів

Переведення вихованців відповідно з групи початкової підготовки до групи 
базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої 
спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 
зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
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Вихованці, які досягай 18 років, залишаються у спортивній школі у групах 
базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої 
підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності 
позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів 
за погодженням з Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної 
державної адміністрації.

Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі 
досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають 
право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

2.8. Вихованці КЗ «ДЮСШ», які направлені для підвищення рівня спортивної 
майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл 
вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових 
видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не 
включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати 
участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох 
років з часу їх направлення за рахунок коштів КЗ «ДЮСШ», виходячи з її 
фінансових можливостей. За тренером-викладачем КЗ «ДЮСШ» зберігаються 
протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені 
надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці 
направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких 
груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують 
обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для 
відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму 
навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

2.9. У разі потреби у закладах загальної середньої освіти можуть відкриватися 
спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення 
додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення 
вихованців харчуванням і додержанням норм санітарно-гігієнічного законодавства 
на підставі відповідної угоди, укладеної між КЗ «ДЮСШ» та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку 
навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, 
комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттям відповідним 
видом спорту, організацією медичного контролю, проведенням медико-відновних 
заходів, харчування вихованців тощо.

Директор КЗ «ДЮСШ» за погодженням з педагогічною радою закладів 
загальної середньої освіти та батьками учнів або особами, що її замінюють, може 
вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення 
навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням 
результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду 
спорту.

іІ
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2.10. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та 
активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на 
власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного 
тренера-викладача може займатися 15 вихованців у денних спортивно-оздоровчих 
таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

2.11. КЗ «ДЮСШ», виходячи із своїх фінансових можливостей, має право 
проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для 
підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із 
забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико- 
відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, 
спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і 
пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки 
вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до наказу 
Мінмолодьспорту №617 від 09.02.2018 «Про затвердження Положення про порядок 
організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних 
зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників»(зі змінами) до заміни 
новими, або іншими нормативними актами.

2.12. Організація медичного супроводження підготовки вихованців 
здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді 
та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України.

Лікар КЗ «ДЮСШ» здійснює безпосередній медичний контроль за 
проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби 
надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршення здоров’я вихованців лікар здійснює:
- контроль за медичним обстеженням вихованців (не менше двох разів на 

рік);
- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання 

або травми;
- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та 

заборонених до вживання засобів;
- відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я;
- контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання 

або травми;
- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення 

навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
2.13. Робота медичних працівників КЗ «ДЮСШ» повинна бути організована 

відповідно до вимог законодавства.
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III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ 
ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в КЗ «ДЮСШ» 
є:

- вихованці;
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
- батьки або особи, що їх замінюють;
- директор та його заступники;
3.2. Вихованці КЗ «ДЮСШ» мають право на:
- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми 
яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України;

- добровільний вибір виду спорту;
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту 

під керівництвом тренера-викладача;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання;
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та орендованою 

оздоровчою базою КЗ «ДЮСШ»;
- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю

індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ»;
- забезпечення в установленому порядку, виходячи з фінансових 

можливостей КЗ «ДЮСШ», спортивним одягом та спортивним взуттям, а також 
харчуванням, організацію проживання під час навчально-тренувальних зборів і 
спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок 
забезпечення вихованців спортивним одягом та спортивним взуттям визначається 
наказом Міністерства молоді та спорту України № 994 від 08.04.2015 «Про 
затвердження Порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та 
тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) закладів фізичної культури і 
спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним 
інвентарем індивідуального користування та встановлення строків їх використання» 
або іншими нормативними актами, у разі заміни новими;

- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до 
законодавства України, виходячи з фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ»;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та 
на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

- представлення в органах громадського самоврядування КЗ «ДЮСШ;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.3. Вихованці КЗ «ДЮСШ зобов’язані:
- поєднувати заняття в КЗ «ДЮСШ з навчанням у закладі загальної середньої 

освіти та інших навчальних закладах;
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- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 
спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, 

установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених 

індивідуальними і календарними планами;
- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік 

диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
- виконувати положення антидопінгового законодавства;
- берегти громадське, особисте та майно КЗ «ДЮСШ»;
- додержуватися вимог цього Статуту, правил поведінки вихованця.
3.4. Тренером-викладачем КЗ «ДЮСШ» може бути особа, що має високі 

моральні якості, освіту згідно з переліком додатка 19, наказу Мінмолодьспорту 
№ 2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (зі 
змінами), до заміни новими або іншими нормативними актами.

3.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи мають право на:
- внесення керівництву КЗ «ДЮСШ» та органам виконавчої влади у сфері 

фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального 
та виховного процесу, подання на розгляд керівництву КЗ «ДЮСШ» і тренерської 
ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 
порушують правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 
самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших 
джерел;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів 
навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства України;
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні покладених на них завдань;
- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним 

взуттям виходячи із фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ», індивідуальним 
інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці.
3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної 

та спортивної роботи, зобов’язані:
- користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням 
індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців;
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- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 
вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної 
поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію 
навчально-тренувальної роботи;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь- 
яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 
антидопінгового законодавства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 
допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не 
пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи, тощо);
- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до 

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
- додержуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження директора КЗ 
«ДЮСШ»;

- брати участь у роботі тренерської ради КЗ «ДЮСШ»;
- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового 

законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної 
роботи.

3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 
затвердженого директором КЗ «ДЮСШ».

3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором КЗ 
«ДЮСШ» на підставі протокола засідання тарифікаційної комісії за погодженням з 
ПК КЗ «ДЮСШ» та згідно із законодавством України.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно Постанови КМУ 
№755 від 14.08.2019 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл», наказу Мінмолодьспорту № 2097 від 23.09.2005 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 
організацій галузі фізичної культури і спорту» (зі змінами) до заміни новими або 
іншими нормативними актами згідно законодавства.

3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом 
навчального року здійснюється директором КЗ «ДЮСШ» у разі виникнення 
обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства України про працю.

3.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. 
Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор на підставі відповідного 
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рішення тренерської ради КЗ «ДЮСШ» з додержанням вимог, визначених у 
Положенні про дитячо-юнацьку спортивну школу.

3.11. Тренери-викладачі організовують і здійснюють навчально-тренувальну 
та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати

3.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування спортивної школи;
- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора 

і органів громадського самоврядування з питань її роботи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- 

тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;
- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого 

самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

IV. УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ школою

4.1. Керівництво КЗ «ДЮСШ» здійснює директор, який призначається на 
посаду на умовах контракту та звільняється з посади рішенням засновника.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має 
вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за винятком ступеня 
«молодший бакалавр", стаж роботи за фахом не менше як три роки.

4.2. Заступник директора, інструктори-методисти, тренери-викладачі та інші 
працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором КЗ 
«ДЮСШ» відповідно до законодавства.

4.3. Директор КЗ «ДЮСШ» має право:
- діяти без доручень від імені КЗ «ДЮСШ», представляти його інтереси у 

всіх підприємствах, установах, органах виконавчої влади, органах місцевого 
самоврядування;

- укладати договори, у тому числі трудові. Відкривати рахунки в установах 
банків, територіальному відділенні Державної казначейської служби України, 
видавати накази, обов’язкові для всіх співробітників КЗ «ДЮСШ»;

- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі КЗ 
«ДЮСШ»;

- призначати на посади та звільняти з посад тренерів-викладачів та інших 
робітників КЗ «ДЮСШ», робити ротацію кадрів у відповідності до чинного 
законодавства України.

4.4. Директор КЗ «ДЮСШ» зобов’язаний:
- здійснювати поточне (оперативне) керівництво КЗ «ДЮСШ» , 

організовувати фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, 
забезпечувати виконання завдань передбачених цим Статутом

- організовувати раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечувати 
створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
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- забезпечувати та контролювати проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи;

- в установленому порядку розробляти структуру, штатний розпис та 
подавати їх для затвердження голові Безлюдівської селищної ради, контролювати 
додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечити додержання вимог охорони здоров’я і праці, антидопінгового 
законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки 
та несе за це відповідальність;

- розпоряджуватися в установленому порядку майном, коштами КЗ 
«ДЮСШ», укладати угоди;

- видавати у межах своїх повноважень накази і контролювати їх виконання; 
затверджувати посадові інструкції працівників;

- ініціювати укладення Колективного договору та його виконання;
- нести відповідальність за виконання покладених на КЗ «ДЮСШ» завдань, 

за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та 
іншого майна, переданого в користування і володіння КЗ «ДЮСШ»;

- нести відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, 
тренерами-викладачами та Безлюдівською селищною радою;

- виконувати інші функції з організації і забезпечення діяльності КЗ 
«ДЮСШ»

- забезпечувати надання на протести, постанови, подання, приписи, 
звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та 
контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої 
інформації та мотивованих відповідей;

- своєчасно виплачувати заробітну плату.
4.5. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної 

та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у КЗ «ДЮСШ» 
утворюється тренерська рада, яку очолює його директор.

Тренерська рада:
- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, розглядає питання організації роботи відділень, а також питання 
щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, 
охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності КЗ «ДЮСШ»;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час 

навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи;
- вносить керівництву пропозиції щодо налагодження міжнародних 

спортивних зв’язків;
- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує
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такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю КЗ «ДЮСШ».
Засідання тренерської ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного 

разу на чотири місяці.
4.6. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори 

трудового колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 
залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники 
батьківського комітету. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше 
одного разу на рік.

4.7. У період між загальними зборами може діяти тренерська рада КЗ «ДЮСШ», 
діяльність якої регулюється цим Статутом.

4.8. У КЗ «ДЮСШ» за рішенням загальних зборів можуть утворюватись і діяти 
п іклу вальна рада та батьківський комітет, які діють на підставі відповідних положень, 
складених згідно із законодавством України.

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться 
відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.2. КЗ «ДЮСШ» здійснює фінансово-господарську діяльність через 
централізовану бухгалтерію Безлюдівської селищної ради.

5.3. Витрати бюджетних коштів здійснюється відповідно до затверджених 
планів використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням.

5.4. 3аробітна плата працівникам КЗ «ДЮСШ» встановлюється у розмірі 
передбаченому відповідно Постанови КМУ №755 від 14.08.2019 «Деякі питання 
оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» та наказу 
Мінмолодьспорту № 2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і 
спорту» (зі змінами) до заміни новими або іншими нормативними актами згідно 
законодавства.

5.5. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути менше 
передбаченого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

5.6 Відносини КЗ «ДЮСШ» з іншими підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на 
підставі договорів та через Безлюдівську селищну раду.

5.7. КЗ «ДЮСШ» здійснює зовнішньоекономічну діяльність за згодою 
Безлюдівської селищної ради, яка регулюється законодавчими актами України та 
нормами міжнародного права.

5.8. КЗ «ДЮСШ» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 
має право:
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- модернізувати матеріально-технічну базу, яка находиться в оперативному 
управлінні, базу спортивно-оздоровчих таборів, інші;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 
законодавства та цього Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для 
супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально- 
тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних 
засадах;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована 
школа;

- надавати в установленому порядку платні послуги;
- розробляти кошторис на платні послуги, які передбачені чинним 

законодавством України;
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України і 

Статуту.
Додатковим джерелом фінансування можуть бути:
- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому 
Міністерством молоді та спорту України, за погодженням з Міністерством фінансів 
України та Міністерством економіки України;

- кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання та 
інвентарю;

- доходи від господарської діяльності;
- доходи від організації та проведення занять фізичної культури за межами 

спеціалізації;
- доходи від організації та проведення семінарів та навчально-тренувальних 

зборів з укладанням угод про співпрацю з вищими навчальними закладами 
спортивного профілю;

- добровільні грошові внески та пожертвування підприємств, установ, 
організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- кошти гуманітарної допомоги;
- інші надходження, не заборонені законодавством України.
Бюджетне фінансування КЗ «ДЮСШ» не може зменшуватися або 

припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.
5.9. КЗ «ДЮСШ» може отримувати відшкодування за спортсменів, які були 

передані в ігрові команди, спортклуби тощо, згідно з поданими розрахунками 
коштів, витрачених на їх підготовку.

5.10. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією 
відділу освіти Безлюдівської селищної ради згідно із законодавством України.

5.11. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності 
здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
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VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база КЗ «ДЮСШ» може включати адміністративні 
приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), 
оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, 
оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної 
та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 
перебуває в її оперативному управлінні.

6.2. Майно КЗ «ДЮСШ» становлять основні фонди та інші матеріальні 
цінності, вартість яких відображається у балансі.

6.3. Безлюдівська селищна рада має право за відповідним клопотанням КЗ 
«ДЮСШ» здійснювати дії, пов’язані з рухом основних фондів, а також передачею в 
оренду та списанням основних фондів згідно із законодавством України.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 
проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України і за 
умови подальшого використання його на розвиток фізичної культури та спорту у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.5. Збитки, заподіяні внаслідок порушення майнових прав іншими 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства 
України.

6.6. Відповідно до законодавства України КЗ «ДЮСШ» може користуватися 
землею, яка може бути надана у користування на правах оперативного кправління 
згідно із законодавством України, іншими природними ресурсами і несе 
відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.

6.7. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи КЗ 
«ДЮСШ» за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в 
користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні 
споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно- 
гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених 
об’єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Крім того, для забезпечення навчально-тренувального та виховного процесу з 
дотриманням діючих нормативів, база КЗ «ДЮСШ», крім спортивних залів, 
спортмайданчиків та допоміжних санітарно-гігієнічних приміщень може включати 
методичний кабінет, тренерські кімнати, матеріальні комори, кабінети адміністрації, 
кімнати допоміжного технічного персоналу, архів, кабінет медичного контролю та 
масажу, фізіотерапії, першої допомоги, кабінет психофізіологічного розвантаження, 
душові, сауну, лабораторії, буфет для забезпечення харчування працівників та 
вихованців, інші кабінети для забезпечення функціонування КЗ «ДЮСШ».
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VII. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. КЗ «ДЮСШ» за наявності належної матеріально-технічної бази, власних 
фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти зі 
спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, 
проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду 
роботи.

7.2. КЗ «ДЮСШ» має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 
прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, 
навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 
громадськими об'єднаннями інших країн в порядку, установленому законодавством 
України.

7.3. За наявності відповідних умов та за згодою Управління у справах молоді та 
спорту Харківської обласної державної адміністрації КЗ «ДЮСШ» може здійснювати 
прийом іноземних делегацій.

VIII. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗ «ДЮСШ»

8.1. КЗ «ДЮСШ» здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності через централізовану бухгалтерію Безлюдівської селищної ради, веде 
статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

8.2. КЗ «ДЮСШ» надає до централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної 
ради звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності та іншу аналітичну 
та статистичну інформацію.

8.3. Перевірку використання коштів на ремонт та оновлення майна КЗ «ДЮСШ» 
здійснює уповноважені Безлюдівською селищною радою органи.

8.3. Контроль за окремими сторонами діяльності КЗ «ДЮСШ» здійснюють 
відповідні контролюючі органи, державні органи, на які покладені обов’язки нагляду за 
безпекою виробництва і праці, протипожежною і економічною безпекою, інші органи 
відповідно до законодавства України.

IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЗ «ДЮСШ»

9.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюються шляхом викладення його в 
новій редакції та вносяться тією ж процедурою, за якою затверджувався і сам Статут.

9.2. Ці зміни та доповнення набувають чинності з моменту державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.
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X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Реорганізація або ліквідація КЗ «ДЮСШ» здійснюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради або за рішенням суду.

9.1. Реорганізація або ліквідація проводиться у порядку встановленому 
законодавством України.

9.2. При реорганізації або ліквідації КЗ «ДЮСШ» працівникам, які 
звільняються чи переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів 
відповідно до Кодексу Законів про працю в Україні.



і
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення
І сесії (II етап) Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 10 грудня 2020 р.
«Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам за престижність праці у розмірі ЗО %»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 373 
від 23.03.201 1 р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 
дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і 
закладів незалежно від їх підпорядкування», постанови Кабінету Міністрів 
України № 23 від 11 січня 2018 р. «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Внести зміни до рішення І сесії (II етап) Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 10 грудня 2020 р. «Про встановлення надбавки педагогічним 
працівникам за престижність праці у розмірі 30 %», доповнити після пункту 2 
новим пунктом такого змісту:

«3. Встановити надбавку педагогічним працівникам Комунального закладу 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської 
селищної ради за престижність праці у розмірі 30% з 01.07.2021 року».

У зв’язку з цим, пункт 3 вважати відповідно пунктом 4.



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

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

З метою безперебійного та повноцінного функціонування Комунального 
некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району», керуючись ст. 26, ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, ст. 137 
Господарського кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати із комунальної власності Безлюдівської селищної ради в 
комунальну власність, на баланс КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 
Харківського району» майно згідно з додатком 1.

2. Затвердити Акт приймання-передачі майна (додаток 2).
3. Генеральному директору KI IIІ Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 

Харківського району» прийняти майно згідно Акту приймання - передачі майна 
та забезпечити його відповідний облік та зберігання.

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

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



Додаток I
до рішення X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

Перелік майна, що передається в комунальну власність, оперативне 
управління та користування КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД 

№3 Харківського району»

п/п
Назва матеріальних цінностей Кіл-ть Балансова вартість

1 Тумба мобільна велика 1 2 500,00

2 Топчан 2 6 400,00

3 Шафа плательна 1 2 100,00

4 Полиця мала 1 150.00

5 Вішалка для одягу І 5 100.00

6 Стіл кутовий 1800-1450-750 1 2 750.00

7 Стіл кутовий 1350-1350-750 2 3 300.00

8 Стіл прямий 1800-600-750 1 1 250,00

9 Стіл пеленальний 1 1 550.00

10 Полка велика 1 1 000.00

11 Тумба мобільна 4 6 800,00

12

їз~

Стіл пеленальний

Санітарно технічні 
прилади!у м и вал ьн и к)

1

6

1 550.00

13200.00 ~

14 Бойлер 3 11400.00

15 Полка мала 1 650,00

16 Електричний водонагрівач 3 25 781,07



17 Котел длительного горения 
ALTEP

] 38700.00

18 Котел опалювальний твердопал 
.водогрійний ALTEP

1 39500.00

19 Стіл 18 37 800,00

20 Шафа плательна 1 1 22 550.00

21 Шафа канцелярська 13 27 950,00

22 Тумба 12 7 800.00

23 Лавка 17 26 350.00

24 Топчан 7 1 8 200.00

25 Стільниця 1 1 200.00

26 Мийка 2 9 400,00

27 Стелаж 16 36 000.00

28 Штатив на колесах ШТк-4 8 4 919,04

29 Світильник ОГЛЯДОВИЙУІОІ^ЙІ 2 10 147.24

ЗО Опромінювач бактерицидний 
ОБПе 3-30 (Philips)

1 4 464.46

31 Опромінювачбактерицидний ОБІ 1 
2-30 (Philips)

7 9 109.10

32 Металева підстава з колесами
VioLight-3

2 7 490.00

33 Стійка регулювання висоти 
VioLight-3

2 9 630,00

34 Столик маніпуляційний СМ-2 1 1 37 015,00

35 Ширма медична Ш-2 6 22 200.00

36 Шафа медична ШМ-3 8 42 320.00

37 Столик СТ-Х 2 4 000.00

38 Крісло медичне гінекологічне 
КрГ-1 (колірбілий. 
м"якийелементбежевий)

1 5 166.00



39 Скляні двері 1ІІМ-3-2 8 32 000.00

40 Двосекційне ложе для крісла 
медичногогінекологічне КрІ -1

1 4 500.00

41 Датчик ультразвуковий С351 1 77 000.00

42 МініелектростанціяК&8К.87000Е
ATS, 5/5,5кВт, бак 25л, 76кг

1 24 999.00

43 Насос циркуляційний Wilo TOP-S 
30/10 EM

2 21970,00

44 Насос циркуляційний Wilo Stratos 
40/1-12

2 59730,00

45 Комплект корпусних меблів

- стіл - 1 шт..

- кушетка - 3 шт.,

- ширма - 3 шт.,

- тумба - 6шт

1 21 900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 1 9 050.00

47 Апарат ультразвукової терапії 
УЗТ-1.01Ф

1 17 000.00

48 Комплект:

-Апарат для магнітотерапії
Магни тер АМТ-02

-Апарат Тонус-1М ДДТ-50-8

14 950.00

Рахунок 1815

Назва матеріальних цінностей Кількість Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 24750,00
2 Щиток захисний зо 6450,00
3 Халат захисний 48 3840.00

І4 Окуляри захисні 16 4000,00
5 Шапочка медична 200 600.00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 14000.00

Всьго 353 од. __________________53640,00___________



Додаток 2
до рішення X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«І Іро передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

Акт приймання -передачі майна

Цей Акт складено на виконання рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від  2021 р., укладеного між 
Безлюдівською селищною радою та Комунальним некомерційним 
підприємством Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району.

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

голова комісії - діловод Токар Галина Валентинівна, члени комісії - 
головний бухгалтер Калашник Олександра Михайлівна, головний спеціаліст 
Козинець Тетяна Олександрівна, провідний бухгалтер Стойко Лариса Юріївна 
та провідний спеціаліст Ткаченко Марина Вікторівна, з однієї сторони, і КНП 
Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 Харківського району», в особі 
генерального директора Шматько Юрія Івановача, з іншої сторони, прийняв, а 
Безлюдівська селищна рада передала майно відповідно до наведеного нижче 
переліку матеріальних цінностей:

№ 
з/п

Назва матеріальних 
цінностей

Рік 
вво 
да в 
єксп 

л

Інвентарний 
номер

Кі 
л- 
ть

Балансова 
вартість

Сума 
зносу

Залишкова 
вартість

1 Тумба мобільна 
велика

11137024 І 2 500.00 1250.00 1250.00

2 Топчан 1137025-26 2 6 400,00 3200,00 3200,00

3 Шафа плательна 11137027 1 2 100.00 1050.00 1050.00

4 Полиця мала 11137028 1 150.00 75.00 75.00



5 Вішалка для одягу 11137038 1 5 100,00 2550.00 2550.00

6 Стіл кутовий 1800- 
1450-750

11136978 1 2 750.00 1375,00 1375.00

7 Стіл кутовий 1350- 
1350-750

11136979-80 2 3 300.00 1650.00 1650.00

8 Стіл прямий 1800-600- 
750

11136981 1 1 250.00 625.00 625.00

9 Стіл пеленальний 11136982 1 1 550.00 775.00 775.00

10 Полка велика 11136963 1 1 000,00 500,00 500.00

11 Тумба мобільна 11136984-87 4 6 800.00 3400,00 3400,00

12 Стіл пеленальний 11136988 1 1 550,00 775,00 775,00

13 Санітарно технічні 
прилади(умивальник)

11136993-98 6 13200.00 6600.00 6600.00

14 Бойлер 11136990-92 3 11400.00 5700,00 5700,00

15 Полка мала 11136989 1 650.00 325.00 325,00

16 Електричний 
водонагрівач

2019 101480313-
10480315

3 25 781.07 0.00 25781,07

17 Котел длительного 
горения ALTEP

2017 101480282 1 38700.00 0.00 38700,00

18 Котел опалювальний
твердопал
.водогрійний ALTEP

2018 101480283 1 39500.00 0.00 39500.00

19 Стіл 11136894 18 37 800.00 18900.00 18900.00

20 Шафа плательна 111336825 1 1 22 550.00 11275.00 11275.00

21 Шафа канцелярська 11136896 ІЗ 27 950,00 13975.00 13975,00

22 Тумба 11136897 12 7 800.00 3900,00 3900,00

23 Лавка 11136898 17 26 350,00 13175.00 13175,00

24 Топчан 11136899 7 18 200,00 9100,00 9100.00

25 Стільниця 11136900 1 1 200,00 600,00 600,00

26 Мийка 111336901 2 9 400.00 4700,00 4700.00



27 Стелаж 11136902 16 36 000.00 18000,00 18000,00

28 Штатив на колесах
ШТк-4

11136906 8 4 919,04 2459,52 2459,52

29 Світильник 
omaaoBHflVioLight

11136907 2 10 147,24 5073,62 5073,62

ЗО Опромінював 
бактерицидний ОБПе 
3-30 (Philips)

11136908 1 4 464.46 2232,23 2232,23

31 Опромінювачбактериц 
идний ОБП 2-30 
(Philips)

11136909 7 9 109.10 4554,55 454,55

32 Металева підстава з 
колесами VioLight-3

11136910 2 7 490,00 3745,00 3745,00

33 Стійка регулювання 
висоти VioLight-3

11136911 2 9 630.00 4815,00 4815,00

34 Столик
маніпуляційний СМ-2

11136912 11 37 015,00 18507,50 18507,50

35 Ширма медична Ш-2 11136913 6 22 200.00 11 100.00 11100,00

36 Шафа медична ШМ-3 11136914 8 42 320,00 21160,00 21160,00

37 Столик СТ-Х 11136915 2 4 000,00 2000,00 2000,00

38 Крісло медичне 
гінекологічне КрГ-1 
(колірбілий, 
м"якийелементбежеви 
й)

11136916 1 5 166,00 2583,00 2583,00

39 Скляні двері ШМ-3-2 11136917 8 32 000,00 16000,00 16000,00

40 Двосекційне ложе для 
крісла 
медичногогінекологіч 
не КрГ-1

11136918 4 500.00 2250,00 2250,00

41 Датчик 
ультразвуковий С351

2018 101480285 1 77 000.00 0 77000,00

42 МініелектростанціяК 
&SKS7000EATS, 
5/5,5кВт, бак 25л. 76кг

2018 101480292 1 24 999.00 0 24999,00



43 Насос циркуляційний 
Wilo TOP-S 30/10 ЕМ

2018 101480288-
101480289

2 21970.00 0 21970,00

44 Насос циркуляційний 
Wilo Stratos 40/1-12

2018 101480290-
101480291

2 59730,00 0 59730,00

45 Комплект корпусних 
меблів

- стіл - І шт..

- кушетка - 3 шт..

- ширма - 3 шт..

- тумба - 6шт

2019 10630029 1 21 900.00 0 21900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 2019 101480305 1 9 050,00 0 9050,00

47 Апарат ультразвукової 
терапії УЗТ-1.01Ф

2019 101480306 1 17 000,00 0 17000.00

48 Комплект:

-Апарат для 
магнітотерапії 
Магнитер АМТ-02

-Апарат Тонус-1М 
ДДТ-50-8

2019 101480307 1 14 950,00 0 14950,00

Всьго 790490,91 219955,42 570535,49

На суму :
-Балансова вартість -790490,91 грн (сімсот дев’яносто тисяч чотириста 

дев’яносто гривень 91 копійка.

-Сума зносу- 219955,42 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят 
п’ять гривень 42 копійки).

-Залишкова вартість - 570535,49 грн ( п’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот 
тридцять п’ять гривень 49 копійок).



Рахунок 1815
№ 
з/п Назва матеріальних цінностей Кількість Ціна Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 450,00 24750,00
2 Щиток захисний ЗО 215,00 6450,00
3 Халат захисний 48 80,00 3840,00
4 Окуляри захисні 16 250,00 4000,00
5 Шапочка медична 200 3.00 600.00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 3500.00 14000,00

Всьго 353 од. 53640,00

На суму : П'ятдесят три тисячі шістсот сорок гривень 00 копійок

Голова комісії: Діловод ____________ Токар Г.В._______
(прізвище та ініціали)(посада) (підпис)

Члени комісії: Головний бухгалтер Калашник О.М.
(посада)
Головний спеціаліст

(підпис) (прізвище та ініціали) 
Козинець Т.О.

(посада)
Провідний бухгалер

(підпис) ( прізвище та ініціали) 
Стойко Л.Ю._____

(посада)
Провідний спеціаліст

(підпис) ( прізвище та ініціали) 
Ткаченко М.В.

ПРИЙНЯВ:
(посада)

Генеральний директор

(підпис) ( прізвище та ініціали)

Шматько Ю.І.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 15 червня 2021 року

Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

З метою безперебійного та повноцінного функціонування Комунального 
некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району», керуючись ст. 26, ст. 60 Закону 
України «І Іро місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, ст. 137 
Господарського кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати із комунальної власності Безлюдівської селищної ради в 
комунальну власність, на баланс КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 
Харківського району» майно згідно з додатком 1.

2. Затвердити Акт приймання-передачі майна (додаток 2).
3. Генеральному директору КНІІ Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 

Харківського району» прийняти майно згідно Акту приймання - передачі майна 
та забезпечити його відповідний облік та зберігання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фіна№^та^Ш^нальн01 власності (Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищний голова (П Микола Кузьмінов
V OS' Zxx //

Я.\ Л) л\ / O' ! 9



Додаток I 
до рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № З Харківського району»

Перелік майна, що передається в комунальну власність, оперативне 
управління та користування КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД 

№3 Харківського району»

п/п
Назва матеріальних цінностей Кіл-ть Балансова вартість

1 Тумба мобільна велика 1 2 500,00

2 Топчан 2 6 400.00

3 Шафа плательна 1 2 100.00

4 Полиця мала 1 150,00

5 Вішалка для одягу 1 5 100,00

6 Стіл кутовий 1800-1450-750 1 2 750.00

7 Стіл кутовий 1350-1350-750 2 3 300.00

8 Стіл прямий 1800-600-750 1 1 250.00

9 Стіл пеленальний 1 1 550.00

10 Полка велика 1 1 000.00

11 Тумба мобільна 4 6 800.00

12 Стіл пеленальний 1 1 550,00

13 Санітарно технічні 
прилади(умивальник)

6 13200.00

14 Бойлер 3 11400.00

15 Полка мала 1 650.00

16 Електричний водонагрівач 3 25 781.07



17 Котел длительного горения
ALTEP

1 38700.00

18 Котел опалювальний твердопал 
.водогрійний ALTEP

1 39500,00

19 Стіл 18 37 800,00

20 Шафа плательна 11 22 550,00

21 Шафа канцелярська 13 27 950,00

22 Тумба 12 7 800,00

23 Лавка 17 26 350.00

24 Топчан 7 18 200.00

25 Стільниця 1 1 200.00

26 Мийка 2 9 400.00

27 Стелаж 16 36 000,00

28 Штатив на колесах ШТк-4 8 4 919.04

29 Світильник оглядовийУіоІ^йі 2 10 147.24

ЗО Опромінювач бактерицидний 
ОБПе 3-30 (Philips)

1 4 464.46

31 Опромінювачбактерицидний ОБІ 1 
2-30 (Philips)

7 9 109.10

32 Металева підстава з колесами
VioLight-3

2 7 490.00

33 Стійка регулювання висоти
VioLight-3

2 9 630,00

34 Столик маніпуляційний СМ-2 11 37 015.00

35 Ширма медична Ш-2 6 22 200,00

36 Шафа медична ШМ-3 8 42 320,00

37 Столик СТ-Х 2 4 000.00

38 Крісло медичне гінекологічне 
КрГ-І (колірбілий. 
м"якийелементбежевий)

1 5 166.00



39 Скляні двері ШМ-3-2 8 32 000,00

40 Двосекційне ложе для крісла 
медичногогінекологічне КрГ-1

1 4 500,00

41 Датчик ультразвуковий С351 1 77 000.00

42 МініелектростанціяК&8К87000Е
ATS. 5/5.5кВт, бак 25л. 76кг

1 24 999.00

43 Насос циркуляційний Wilo TOP-S 
30/10 EM

2 21970,00

44 Насос циркуляційний Wilo Stratos 
40/1-12

2 59730.00

45 Комплект корпусних меблів

- стіл - 1 шт..

- кушетка - 3 шт..

- ширма - 3 шт..

- тумба - 6шт

1 21 900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 1 9 050,00

47 Апарат ультразвукової терапії 
УЗТ-1.01Ф

1 17 000,00

48 Комплект:

-Апарат для магнітотерапії
Магнитер АМТ-02

-Апарат Тонус-1 М ДДТ-50-8

1 14 950.00

Рахунок 1815

Назва матеріальних цінностей Кількість Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 24750,00
2 Щиток захисний зо 6450,00
3 Халат захисний 48 3840,00
4 Окуляри захисні 16 4000,00
5 Шапочка медична 200 600,00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 14000,00

Всьго 353 од. ________________ 53640,00__________



Додаток 2
до рішення X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

Акт приймання -передачі майна

Цей Акт складено на виконання рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від  2021 р., укладеного між 
Безлюдівською селищною радою та Комунальним некомерційним 
підприємством Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району.

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

голова комісії - діловод Токар Галина Валентинівна, члени комісії - 
головний бухгалтер Калашник Олександра Михайлівна, головний спеціаліст 
Козинець Тетяна Олександрівна, провідний бухгалтер Стойко Лариса Юріївна 
та провідний спеціаліст Ткаченко Марина Вікторівна, з однієї сторони, і КНП 
Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 Харківського району», в особі 
генерального директора Шматько Юрія Івановача, з іншої сторони, прийняв, а 
Бездюдівська селищна рада передала майно відповідно до наведеного нижче 
переліку матеріальних цінностей:

№
з/п

Назва матеріальних 
цінностей

Рік 
вво 
да в 
єксп 

л

Інвентарний 
номер

К'і 
л- 
ть

Балансова 
вартість

Сума 
зносу

Залишкова 
вартість

1 Тумба мобільна 
велика

11137024 ] 2 500.00 1250.00 1250,00

2 Топчан 1137025-26 2 6 400,00 3200,00 3200,00

3 Шафа плательна 11137027 1 2 100.00 1050,00 1050,00

4 Полиця мала 11137028 1 150,00 75,00 75,00



5 Вішалка для одягу 11137038 1 5 100.00 2550.00 2550,00

6 Стіл кутовий 1800- 
1450-750

11136978 1 2 750,00 1375,00 1375,00

7 Стіл кутовий 1350- 
1350-750

11136979-80 2 3 300,00 1650,00 1650,00

8 Стіл прямий 1800-600- 
750

11136981 1 1 250.00 625,00 625.00

9 Стіл пеленальний 11136982 1 1 550.00 775,00 775,00

10 Полка велика 11136963 1 1 000.00 500,00 500,00

И Тумба мобільна 11136984-87 4 6 800,00 3400,00 3400.00

12 Стіл пеленальний 11136988 1 1 550,00 775,00 775,00

13 Санітарно технічні 
прилади(умивальник)

11136993-98 6 13200,00 6600,00 6600,00

14 Бойлер 11136990-92 3 11400.00 5700,00 5700,00

15 Полка мала 11136989 1 650.00 325,00 325,00

16 Електричний 
водонагрівач

2019 101480313-
10480315

3 25 781.07 0,00 25781.07

17 Котел длительного 
горения ALTEP

2017 101480282 1 38700.00 0.00 38700.00

18 Котел опалювальний 
твердопал 
.водогрійний ALTEP

2018 101480283 1 39500,00 0,00 39500,00

19 Стіл 11136894 18 37 800.00 18900,00 18900,00

20 Шафа плательна 111336825 11 22 550,00 11275,00 11275,00

21 Шафа канцелярська 11136896 13 27 950.00 13975.00 13975,00

22 Тумба 11136897 12 7 800.00 3900.00 3900.00

23 Лавка 11136898 17 26 350.00 13175.00 13175.00

24 Топчан 11136899 7 18 200.00 9100.00 9100,00

25 Стільниця 11136900 1 1 200,00 600,00 600,00

26 Мийка 111336901 2 9 400,00 4700,00 4700,00



27 Стелаж 1 1136902 16 36 000.00 18000.00 18000.00

28 Штатив на колесах
ШТк-4

11136906 8 4 919,04 2459,52 2459,52

29 Світильник
оглядовий VioLight

11136907 2 10 147,24 5073,62 5073,62

ЗО Опромінювач 
бактерицидний ОБПе 
3-30 (Philips)

11136908 1 4 464,46 2232,23 2232,23

31 Опромінювачбактериц 
идний ОБП 2-30 
(Philips)

11136909 7 9 109.10 4554.55 454.55

32 Металева підстава з 
колесами VioLight-3

11136910 2 7 490.00 3745,00 3745,00

33 Стійка регулювання 
висоти VioLight-3

11136911 2 9 630,00 4815,00 4815,00

34 Столик
маніпуляційний СМ-2

11136912 11 37 015,00 18507.50 18507,50

35 Ширма медична Ш-2 11136913 6 22 200,00 11100,00 11100,00

36 Шафа медична ШМ-3 11136914 8 42 320.00 21160.00 21160.00

37 Столик СТ-Х 11136915 2 4 000.00 2000,00 2000.00

38 Крісло медичне 
гінекологічне КрГ-1 
(колірбілий, 
м"якийелементбежеви 
й)

11136916 5 166.00 2583,00 2583.00

39 Скляні двері ШМ-3-2 11136917 8 32 000,00 16000,00 16000.00

40 Двосекційне ложе для 
крісла 
медичногогінекологіч 
не КрГ-1

11136918 1 4 500,00 2250,00 2250,00

41 Датчик
ультразвуковий С351

2018 101480285 1 77 000,00 0 77000.00

42 МініелектростанціяК 
&SKS7000EATS, 
5/5,5кВт, бак 25л. 76кг

2018 101480292 1 24 999.00 0 24999,00



43 Насос циркуляційний
Wilo TOP-S 30/10 EM

2018 101480288-
101480289

2 21970.00 0 21970.00

44 Насос циркуляційний 
Wilo Stratos 40/1-12

2018 101480290-
101480291

2 59730.00 0 59730,00

45 Комплект корпусних 
меблів

- стіл - 1 шт..

- кушетка - 3 шт.,

- ширма - 3 шт..

- тумба - 6шт

2019 10630029 1 21 900,00 0 21900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 2019 101480305 1 9 050.00 0 9050.00

47 Апарат ультразвукової 
терапії УЗТ-1.01Ф

2019 101480306 1 17 000.00 0 17000.00

48 Комплект:

-Апарат для 
магнітотерапії 
Магнитер АМТ-02

-Апарат Тонус-ЇМ 
ДДТ-50-8

2019 101480307 1 14 950,00 0 14950,00

Всьго 790490,91

L___________ ,______

219955,42 570535,49

На суму :
-Балансова вартість -790490,91 грн (сімсот дев’яносто тисяч чотириста 

дев’яносто гривень 91 копійка.

-Сума зносу- 219955,42 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят 
п’ять гривень 42 копійки).

-Залишкова вартість - 570535,49 грн ( п'ятсот сімдесят тисяч п’ятсот 
тридцять п’ять гривень 49 копійок).



Рахунок 1815
№ 
з/п Назва матеріальних цінностей Кількість Ціна Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 450,00 24750,00
2 Щиток захисний ЗО 215,00 6450,00
3 Халат захисний 48 80,00 3840,00
4 Окуляри захисні 16 250,00 4000,00
5 Шапочка медична 200 3,00 600,00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 3500,00 14000,00

Всьго 353 од. 53640,00

На суму : П’ятдесят три тисячі шістсот сорок гривень 00 копійок

Голова комісії:

Члени комісії:

Діловод_____
(посада)

Головний бухгалтер

Токар Г.В.
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Калашник О.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст 

(посада) (підпис)
Козинець Т,О.

( прізвище та ініціали)
Провідний бухгалер 

(посада) (підпис)
Стойко Л.Ю.______

( прізвище та ініціали)

ПРИЙНЯВ:

_Провідний спеціаліст 
(посада) (підпис)

Ткаченко М.В, 
( прізвище та ініціали)

Генеральний директор 
(посада) (підпис)

Шматько Ю.Г
(прізвище та ініціали)



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про передачу майна комунальної власності
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

З метою безперебійного та повноцінного функціонування Комунального 
некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району», керуючись ст. 26, ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, ст. 137 
Господарського кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати із комунальної власності Безлюдівської селищної ради в 
комунальну власність, на баланс KI IIІ Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 
Харківського району» майно згідно з додатком 1.

2. Затвердити Акт приймання-передачі майна (додаток 2).
3. Генеральному директору КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 

Харківського району» прийняти майно згідно Акту приймання - передачі майна 
та забезпечити його відповідний облік та зберігання.

4. Контроль за виконанням даного.,рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінанщфтфкомунальної власності (Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищний голова S
V * %

Микола Кузьмінов



Додаток 1 
до рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

Перелік майна, що передається в комунальну власність, оперативне 
управління та користування КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД 

№3 Харківського району»

п/п
Назва матеріальних цінностей Кіл-ть Балансова вартість

1 Тумба мобільна велика 1 2 500.00

2 Топчан 2 6 400.00

3 Шафа плательна 1 2 100.00

4 Полиця мала І 150.00

5 Вішалка для одягу 1 5 100,00

6 Стіл кутовий 1800-1450-750 1 2 750,00

7 Стіл кутовий 1350-1350-750 2 3 300,00

8 Стіл прямий 1800-600-750 1 1 250,00

9 Стіл пеленальний 1 1 550,00

10 Полка велика 1 1 000.00

11 Тумба мобільна 4 6 800,00

12 Стіл пеленальний 1 1 550,00

13 Санітарно технічні 
прилади(умивальник)

6 13200,00

14 Бойлер 3 11400,00

15 Полка мала 1 650.00

16 Електричний водонагрівач 
___

3 25 781.07



17 Котел длительного горения 
ALTEP

1 38700,00

18 Котел опалювальний твердопал 
.водогрійний ALTEP

1 39500.00

19 Стіл 18 37 800.00

20 Шафа плательна 11 22 550.00

21 Шафа канцелярська ІЗ 27 950.00

22 Тумба 12 7 800.00

23 Лавка 17 26 350,00

24 Топчан 7 18 200,00

25 Стільниця 1 1 200.00

26 Мийка 2 9 400.00

27 Стелаж 16 36 000.00

28 Штатив на колесах ШТк-4 8 4 919.04

29 Світильник oглядoвийVioLight 2 10 147.24

ЗО Опромінював бактерицидний 
ОБПе 3-30 (Philips)

І 4 464.46

31 Опромінювачбактерицидний ОБП 
2-30 (Philips)

7 9 109,10

32 Металева підстава з колесами
VioLight-3

2 7 490.00

33 Стійка регулювання висоти
VioLight-3

2 9 630.00

34 Столик маніпуляційний СМ-2 1 1 37 015.00

35 Ширма медична Ш-2 6 22 200,00

36 Шафа медична ШМ-3 8 42 320.00

37 Столик СТ-Х 2 4 000,00

38 Крісло медичне гінекологічне 
КрГ-1 (колірбілий, 
м"якийелементбежевий)

1 5 166,00



39 Скляні двері ШМ-3-2 8 32 000.00

40 Двосекційне ложе для крісла 
медичногогінекологічне КрГ-1

1 4 500,00

41 Датчик ультразвуковий С351 1 77 000.00

42 МініелектростанціяК&8К87000Е
ATS. 5/5.5кВт. бак 25л. 76кг

І 24 999.00

43 Насос циркуляційний Wilo TOP-S 
30/10 EM

2 21970,00

44 Насос циркуляційний Wilo Stratos 
40/1-12

2 59730,00

45 Комплект корпусних меблів

- стіл - 1 шт..

- кушетка - 3 шт..

- ширма - 3 шт..

- тумба - 6шт

1 21 900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 1 9 050,00

47 Апарат ультразвукової терапії 
УЗТ-1.01Ф

1 17 000,00

48 Комплект:

-Апарат для магнітотерапії
Магнитер АМТ-02

-Апарат Тонус-1 М ДДТ-50-8

1 14 950.00

Рахунок 1815

Назва матеріальних цінностей Кількість Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 24750,00
2 Щиток захисний зо 6450,00
3 Халат захисний 48 3840,00
4 Окуляри захисні 16 4000,00
5 Шапочка медична 200 600,00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 14000,00

Всьго 353 од. 53640,00



Додаток 2
до рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року 
«Про передачу майна комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради в комунальну 
власність, оперативне управління та користування 
Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 3 Харківського району»

Акт приймання -передачі майна

Цей Акт складено на виконання рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від  2021 р., укладеного між 
Безлюдівською селищною радою та Комунальним некомерційним 
підприємством Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної 
допомоги № 3 Харківського району.

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

голова комісії - діловод Токар Галина Валентинівна, члени комісії — 
головний бухгалтер Калашник Олександра Михайлівна, головний спеціаліст 
Козинець Тетяна Олександрівна, провідний бухгалтер Стойко Лариса Юріївна 
та провідний спеціаліст Ткаченко Марина Вікторівна, з однієї сторони, і КНП 
Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 Харківського району», в особі 
генерального директора Шматько Юрія Івановача, з іншої сторони, прийняв, а 
Бездюдівська селищна рада передала майно відповідно до наведеного нижче 
переліку матеріальних цінностей:

№ 
з/п

Назва матеріальних 
цінностей

Рік 
вво 
да в 
(КСП 

л

Інвентарний 
номер

Кі
л- 
гь

Балансова 
вартість

Сума 
зносу

Залишкова 
вартість

1 Тумба мобільна 
велика

11137024 ] 2 500.00 1250.00 1250.00

2 Топчан 1137025-26 2 6 400,00 3200,00 3200,00

3 Шафа плательна 11137027 1 2 100,00 1050,00 1050,00

4 Полиця мала 11137028 1 150,00 75,00 75,00



5 Вішалка для одягу 11137038 1 5 100.00 2550.00 2550,00

6 Стіл кутовий 1800- 
1450-750

11136978 1 2 750,00 1375,00 1375,00

7 Стіл кутовий 1350- 
1350-750

11136979-80 2 3 300,00 1650,00 1650,00

8 Стіл прямий 1800-600- 
750

11136981 1 1 250.00 625,00 625.00

9 Стіл пеленальний 11136982 1 1 550.00 775.00 775,00

10 Полка велика 11136963 1 1 000.00 500.00 500.00

11 Тумба мобільна 11136984-87 4 6 800,00 3400.00 3400,00

12 Стіл пеленальний 11136988 1 1 550,00 775,00 775,00

13 Санітарно технічні 
прилади(умивальник)

11136993-98 6 13200,00 6600,00 6600.00

14 Бойлер 11136990-92 3 11400,00 5700,00 5700,00

15 Полка мала 11136989 1 650,00 325.00 325.00

16 Електричний 
водонагрівач

2019 101480313-
10480315

3 25 781.07 0.00 25781.07

17 Котел длительного 
горения ALTEP

2017 101480282 1 38700.00 0.00 38700.00

18 Котел опалювальний 
твердопал 
.водогрійний ALTEP

2018 101480283 39500.00 0.00 39500.00

19 Стіл 11136894 18 37 800,00 18900,00 18900.00

20 Шафа плательна 111336825 11 22 550.00 1 1275,00 11275,00

21 Шафа канцелярська 11136896 13 27 950.00 13975,00 13975,00

22 Тумба 11136897 12 7 800.00 3900.00 3900.00

23 Лавка 11136898 17 26 350.00 13175.00 13175.00

24 Топчан 11136899 7 18 200,00 9100,00 9100,00

25 Стільниця 11136900 1 1 200,00 600,00 600,00

26 Мийка 111336901 2 9 400.00 4700,00 4700.00



27 Стелаж 1 1136902 16 36 000.00 1 8000.00 18000.00

28 Штатив на колесах
ШТк-4

11136906 8 4 919.04 2459.52 2459,52

29 Світильник
оглядовий VioLight

11136907 2 10 147,24 5073,62 5073,62

ЗО Опромінювач 
бактерицидний ОБПе 
3-30 (Philips)

11136908 1 4 464.46 2232,23 2232,23

ЗІ Опромінювачбактериц 
идний ОБП 2-30 
(Philips)

11136909 7 9 109.10 4554.55 454.55

32 Металева підстава з 
колесами VioLight-3

11136910 2 7 490.00 3745.00 3745.00

33 Стійка регулювання 
висоти VioLight-3

11136911 2 9 630,00 4815,00 4815,00

34 Столик
маніпуляційний СМ-2

11136912 11 37 015.00 18507.50 18507.50

35 Ширма медична Ш-2 11136913 6 22 200,00 11100,00 11100,00

36 Шафа медична ШМ-3 11136914 8 42 320.00 21160.00 21160.00

37 Столик СТ-Х 11136915 2 4 000.00 2000.00 2000.00

38 Крісло медичне 
гінекологічне КрГ-1 
(колірбілий, 
м"якийелементбежеви 
й)

11136916 1 5 166.00 2583,00 2583.00

39 Скляні двері ШМ-3-2 11136917 8 32 000.00 16000.00 16000.00

40 Двосекційне ложе для 
крісла 
медичногогінекологіч 
не КрГ-1

11136918 1 4 500,00 2250,00 2250.00

41 Датчик 
ультразвуковий С35І

2018 101480285 ] 77 000.00 0 77000,00

42 МініелектростанціяК 
&SKS7000EATS, 
5/5,5кВт, бак 25л, 76кг

2018 101480292 24 999.00 0 24999.00



43 Насос циркуляційний 
WiloTOP-S 30/10 EM

2018 101480288-
101480289

2 21970.00 0 21970,00

44 Насос циркуляційний 
Wilo Stratos 40/1-12

2018 101480290-
101480291

2 59730.00 0 59730,00

45 Комплект корпусних 
меблів

- стіл - 1 шт.,

- кушетка - 3 шт.,

- ширма - 3 шт.,

- тумба - 6шт

2019 10630029 1 21 900,00 0 21900,00

46 Інгалятор Вулкан-1 2019 101480305 1 9 050.00 0 9050.00

47 Апарат ультразвукової 
терапії УЗТ-1.01Ф

2019 101480306 1 17 000.00 0 17000,00

48 Комплект:

-Апарат для 
магнітотерапії 
Магнитер АМТ-02

-Апарат Тонус-1М
ДДТ-50-8

2019 101480307 1 14 950,00 0 14950.00

Всьго 790490,91 219955,42 570535,49

На суму :
-Балансова вартість -790490,91 грн (сімсот дев’яносто тисяч чотириста 

дев’яносто гривень 91 копійка.

-Сума зносу- 219955,42 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят 
п’ять гривень 42 копійки).

-Залишкова вартість - 570535,49 грн ( п’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот 
тридцять п’ять гривень 49 копійок).



Рахунок 1815

№
з/п Назва матеріальних цінностей Кількість Ціна Балансова вартість
1 Комбінезон захисний 55 450,00 24750,00
2 Щиток захисний ЗО 215,00 6450,00
3 Халат захисний 48 80.00 3840.00
4 Окуляри захисні 16 250,00 4000,00
5 Шапочка медична 200 3,00 600,00
6

Рециркулятор бактерицидний 4 3500,00 14000,00

Всьго 353 од. 53640,00

На суму : П'ятдесят три тисячі шістсот сорок гривень 00 копійок

Голова комісії: Діловод________________________ Токар Г.В._____
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: Головний бухгалтер Калашник О.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст 

(посада) (підпис)
Козинець Т.О.

( прізвище та ініціали)
Провідний бухгалер 

(посада) (підпис)
Стойко Л.Ю.______

( прізвище та ініціали)

ПРИЙНЯВ:

_Провідний спеціаліст 
(посада) (підпис)

Ткаченко М.В.
( прізвище та ініціали)

Генеральний директор 
(посада) (підпис)

Шматько Ю.І, 
(прізвище та ініціали)



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження Положення про порядок 
направлення дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку у 2021 році

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про 
публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 
734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету», з метою 
організації оздоровлення та відпочинку дітей Безлюдівсської селищної ради в 
літній період 2021 року у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку у 2021 році (додається).

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

Безлюдівський селищ олова у Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
від 15 червня 2021 року

Положення
про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку у 2021 році

1. Загальні положення

1.1. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів бюджету селищної ради (далі - Порядок) визначає 
механізм використання коштів селищного бюджету у 2021 році на забезпечення 
оздоровлення та відпочинку дітей, які погребують особливої соціальної уваги і 
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі - Заклади) за 
умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку 
відповідно до державних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

1.2. Головним розпорядником коштів бюджету селищної ради, спрямованих на 
організацію змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей, є 
Безлюдівська селищна рада.

1.3. Безлюдівська селищна рада здійснює:
закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей у Закладах, які 

надаватимуть зазначені послуги за рахунок коштів бюджету селищної ради, 
відповідно до вимог чинного законодавства щодо здійснення публічних 
закупівель;

визначення організації-перевізника та укладання з нею відповідних 
договорів щодо перевезення організованої групи дітей до Закладів, які 
надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 
селищного бюджету, та у зворотному напрямку; організацію супроводження 
дітей до Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за 
рахунок коштів селищного бюджету, та у зворотному напрямку.

1.4. Централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради здійснює 
розрахунки на підставі актів про надання послуг та проводить необхідні операції 
бухгалтерського обліку згідно з вимогами чинного законодавства щодо:

- оплати Закладам, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку 
за рахунок коштів селищного бюджету;

- оплати організації-перевізнику за надання послуг з перевезення дітей до 
Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок 
коштів бюджету та у зворотному напрямку.

1.5. До Закладів направляються діти з урахуванням віку (від 7 до 18 років), 
соціального стану та стану здоров’я дитини. Діти перебувають у Закладах 
самостійно, окрім дітей з інвалідністю, які потребують постійного 
супроводження. Перебування батьків або інших законних представників у 
Закладах разом із дітьми з інвалідністю, які потребують постійного 



супроводження, здійснюється за рахунок власних коштів, благодійної допомоги 
та інших джерел, не заборонених законодавством,

1.6. Кошти бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітей Безлюдівської селищної ради, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки (далі - діти пільгових категорій):

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей з інвалідністю;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
дітей з девіантною поведінкою;
талановитих та обдарованих дітей (переможців та призерів міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінників навчання);

дітей, які перебувають на диспансерному обліку.
1.7. Дитина мас право на безоплатне забезпечення путівкою до Закладу один 

раз на рік, за умови, що гака нутівка не надавалась їй у поточному році за рахунок 
бюджетних коштів.

II. Механізм розподілу та порядок надання путівок до Закладів

2.1. Безлюдівська селищна рада здійснює розподіл путівок до Закладів та 
затверджує його розпорядженням селищного голови. Даний розподіл 
здійснюється в залежності від наявності фінансової спроможності та з 
урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

2.2. Першочергове право на оздоровлення та відпочинок мають діти, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з інвалідністю;

2.3. Діти пільгових категорій мають право на отримання путівки:
- за місцем реєстрації;

- за місцем фактичного проживання: а) діти, зареєстровані як внутрішньо 
переміщені особи; б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2.4. Керівники:

• закладів освіти сприяють у формуванні бази даних дітей пільгових 
категорій, надають їм клопотання щодо оздоровлення та відпочинку відповідних 
категорій дітей.

• закладів позашкільної освіти сприяють закладам освіти у формуванні бази 
даних дітей пільгових категорій, надають їм клопотання щодо оздоровлення та 
відпочинку відповідних категорій дітей.

• служба у справах дітей Безлюдівської селищної ради, відділ соціального 
захисту населення Безлюдівської селищної ради сприяють у формуванні бази 
даних дітей пільгових категорій.



• відділ культури, туризму та спорту Безлюдівської селищної ради сприяє у 
формуванні бази даних дітей пільгових категорій та надає клопотання щодо 
направлення на оздоровлення та відпочинок переможців і призерів спортивних 
змагань для проведення навчально-тренувальних зборів.

• батьки або інші законні представники дітей, які потребують направлення 
до Закладів, звертаються з відповідними документами (зазначеними в пункті 1 
розділу III цього Положення) до відповідальних за проведення оздоровлення та 
відпочинок та закладів освіти за місцем навчання дитини.

• батьки або інші законні представники дітей, які навчаються в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, закладах загальної 
середньої освіти інтернатного типу, випускників закладів освіти поточного року 
звертаються з відповідними документами (зазначеними в пункті 1 розділу ПІ 
цього Положення) до відповідальних за проведення оздоровлення та відпочинок 
(за місцем проживання дитини) відповідно до закріплених територій, за якими 
здійснюється облік дітей шкільного віку.

2.5. Структурний підрозділ, який згідно розпорядження голови селищної ради 
буде визнано відповідальним за оздоровлення та відпочинок дітей Безлюдівської 
селищної ради:

• здійснює підготовку проектів наказів щодо організації направлення дітей 
до Закладів;

• забезпечує координацію роботи з питань направлення дітей до Закладів;
• організовує для відповідальних осіб за оздоровлення та відпочинок, 

інструктажі щодо дотримання вимог чинного законодавства з оздоровлення та 
відпочинку, і організації направлення дітей до Закладів;

• здійснює формування бази даних дітей пільгових категорій, які 
потребують оздоровлення та відпочинку в Закладах, понаселенним пунктам;

• здійснює перевірку документів дітей, які направлятимуться на 
оздоровлення та відпочинок до Закладів, на відповідність;

• складає та подає на затвердження списки дітей, які направляються на 
оздоровлення та відпочинок до Закладів, за встановленою формою згідно з 
додатком І (відомості про персональні дані дітей формуються із урахуванням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних»);

• формує узагальнені списки дітей по оздоровчим змінам для направлення 
дітей до Закладів;

• інформує щодо відправок/зустрічей дітей до Закладів та у зворотному 
напрямку;

• зберігає протягом 3-х років заяви батьків та первинні документи дітей, які 
направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів;

• забезпечує обов’язкову явку відповідальних осіб та супроводжувачів дітей 
на відправку/зустріч дітей до/із Закладів; забезпечує координацію 
відповідальних осіб та супроводжувачів дітей під час відправки/зустрічі дітей 
до/із Закладів

• інформує батьків дітей, які направлятимуться до Закладів, про 
відправку/зустріч дітей на відповідну зміну.



2.6. Розпорядженням селищного голови затверджуються:

• відповідальні особи за відправку/зустріч дітей до/із Закладів;
• списки дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до 

Закладів;
• кандидатури осіб, які здійснюють супроводження дітей до/із Закладів.

2.7. Безлюдівська селищна рада організує роботу та визначає перелік відділів, 
управлінь, служб, осіб, які в межах своєї компетенції відповідальні за проведення 
оздоровлення та відпочинок дітей громади у Закладах.

• формування бази даних дітей пільгових категорій, які потребують 
оздоровлення та відпочинку в Закладах;

• підбір дітей для направлення до Закладів;
• несуть особисту відповідальність за підбір дітей пільгових категорій;
• надаютьБезлюдівській селищній раді сформовані списки дітей, які 

направлятимуться до Закладів, та відповідний пакет документів згідно з пунктом 
І розділу III Положення (копії завірені відповідним чином).

2.8. Безпосередньо дітям, їх батькам або іншим законним представникам дітей 
путівки не видаються.

2.9. У разі відмови від путівки через хворобу дитини або обставини 
непереборної сили (виняткові погодні умови та стихійні лиха; непередбачені 
ситуації (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена 
війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, 
масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, 
пожежа, вибух), інші непередбачені ситуації батьки або інші законні 
представники дитини мають надати Безлюдівській селищній радізаяву про 
відмову від оздоровлення та відпочинку дитини із зазначенням причин. Питання 
щодо перерозподілу таких путівок вирішується в поточному режимі, 
компенсація за невикористані путівки не виплачується.

2.10. У направленні дитини до Закладу може бути відмовлено, на підставі 
медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування 
в Закладі.

III. Перелік документів, необхідних для надання путівок до оздоровлення 
та відпочинку

3.1. Для направлення дітей до Закладів батьками або іншими законними 
представниками подаються наступні документи (за формами згідно з додатками 
3,4):



• заява одного з батьків (опікуна, піклувальника, інших законних 
представників);

• згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків (опікуна, 
піклувальника, інших законних представників);

• згода одного з батьків (опікуна, піклувальника, інших законних 
представників) на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних 
та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час 
перебування у Закладі;

• копія свідоцтва про народження дитини.

В залежності від категорії додатково подаються:

• копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування;

• копія документа про створення дитячого будинку сімейного типу, 
прийомної сім’ї та довідка служби у справах дітей про факт проживання рідних 
дітей батьків-вихователів або прийомних батьків в одному дитячому будинку 
сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

• копія посвідчення або довідки дитини з багатодітної сім’ї (дійсні на період 
перебування дитини у Закладі);

• копія довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях (дійсні на період перебування дитини у Закладі);

• форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на 
дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», 
затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 
435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 990/23522, 
в якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під 
диспансерним наглядом;

• для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань та здатних 
до самообслуговування - копія документа, що підтверджує належність дитини до 
зазначеної категорії;

• довідка медично-лікувального закладу щодо можливості перебування 
дитини в оздоровчому закладі, висновок лікарсько-консультативної комісії;

• довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, яка дійсна на період перебування дитини у Закладі;

• копія похвального листа «За високі досягнення у навчанні», завірена 
печаткою закладу освіти; копія свідоцтва про базову загальну середню освіту з 
відзнакою - для учнів 9-х класів, завірена печаткою закладу освіти; рішення 
педагогічної ради закладу загальної середньої освіти;

• копії посвідчень, дипломів, грамот, що підтверджують відповідні 
досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, 



фестивалю, спортивного змагання, спартакіади (1 -3-тє місця), отримані протягом 
поточного та попереднього років.

3.2. Перелік не є вичерпним та може бути доповнено в залежності від вимог 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

3.3. Зазначені у пункті 3.1. цього розділу документи не потребують 
нотаріального засвідчення за умови, що ксерокопії зроблені якісно. Копії 
документів засвідчуються керівниками закладів, які погоджують направлення 
дітей на оздоровлення та відпочинок до Закладів.

3.4. Перед відправленням діти, які направляються на оздоровлення та 
відпочинок до Закладів, повинні пройти медичний огляд у встановленому 
законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 
079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 29.05.2013 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 17.06.2013 за№ 990/23522.

3.5. Батьки або інші законні представники дітей, які навчаються в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, закладах загальної 
середньої освіти інтернатного типу, випускників закладів освіти поточного року 
надають довідку із закладу освіти про те, що у поточному році путівка їх дитині 
забюджетні кошти не надавалась.

3.6. Батьки або інші законні представники дітей, які не навчаються в закладах 
освіти Безлюдівської селищної ради, але зареєстровані у Безлюдівській селищній 
раді, надають довідку з місця навчання про те, що у поточному році путівка їх 
дитині за бюджетні кошти не надавалась.

IV. Організація проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку

4.1. До Закладу діти можуть прибувати з батьками/іншими законними 
представниками самостійно або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

4.2. З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей до Закладу 
селищна рада видає розпорядчі документи про відправлення дітей до Закладу.

4.3. Відповідальна особа від відділу освіти та (або) закладу освіти проводить 
збори батьків/інших законних представників і дітей з питань організації проїзду 
та перебування дітей у Закладі.

4.4. Діти, направлені до Закладу, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне 
взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні 
костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети 
особистої гігієни (зубну щітку, пасту, мило, гребінець, носові хустинки).

4.5. Організацію перевезення і супроводження дітей до Закладів, які 
надаватимуть послуги за рахунок коштів бюджету селищної ради, та у 
зворотному напрямку, здійснюється згідно укладених Договорів. 
Відповідальність Закладу за життя та здоров’я дітей настає з моменту передачі 
дітей за списком супроводжуючим особам (працівникам Закладу).

4.6. З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей до Закладів 
та у зворотному напрямку, селищним головою видається розпорядження про 



відправлення дітей і призначення супроводжуючих осіб. Кожна група до 15 дітей 
забезпечується особою, яка їх супроводжує (у кількості 1 дорослий на 15 дітей). 
На кожну групу від ЗО до 45 дітей додатково призначається один медичний 
працівник. Особи, які супроводжуватимуть дітей, повинні мати досвід роботи з 
дітьми. Старший супроводжуючий перед відправкою проводить інструктаж з 
дітьми та особами, які їх супроводжують, з безпеки життєдіяльності щодо правил 
поведінки дітей у транспорті, громадських місцях, правил дорожнього руху з 
оформленням запису у відповідному журналі. Супроводжуючі особи є 
відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, 
у день заїзду та з моменту передавання їм дітей працівниками Закладу при 
від’їзді. Прибувши до Закладу, старший супроводжувач повинен надати особі, 
яка відповідно до наказу Закладу призначена відповідальною за проведення 
заїзду на зміну, примірник затвердженого списку дітей, медичні довідки та копії 
свідоцтв про народження дітей. Відповідальність Закладу за життя та здоров’я 
дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх 
супроводжували, керівнику цього Закладу. Відповідальна особа та (або) старший 
супроводжувач проводить інструктаж із дітьми та особами, які супроводжують 
дітей, перед відправкою.

4.7. Проїзд груп дітей та супроводжувачів може здійснюватись за кошти 
бюджету Безлюдівської селищної ради, кошти батьків/інших законних 
представників та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
Заклад приймає дітей у с троки, зазначені у ну тівці.

4.8. Супроводження груп дітей до або із Закладів, відповідно до частини 7 
статті 28 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», здійснюється 
безоплатно працівниками органів Національної поліції.

4.9. Заклад після заїзду дітей в 3-денний строк письмово повідомляє 
Безлюдівську селищну раду про відповідність кількості фактично прибулих 
дітей та кількості виділених путівок.

4.10. У разі встановлення під час прийому дитини до Закладу факту видання 
путівки не за призначенням (дитина направлена до Закладу без відповідного 
медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним 
чином оформленою довідкою) така дитина до Закладу не приймається і відбуває 
до місця проживання із особою, що її супроводжувала. Строки використання 
путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, 
відповідальною за проведення заїзду до Закладу, та супроводжувачем 
складається відповідний акт.

4.1 1. У разі захворювання дитини Заклад обов’язково забезпечує її медичним 
обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. 
Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками/іншими 
законними представниками та із відповідальними представниками 
Безлюдівської селищної ради.

V. Звітність про направлення дітей до Закладів

5.1. Протягом 5-ти календарних днів після закінчення кожної зміни 
формуються звіти за встановленою формою згідно з додатком 2.



5.2. У разі встановлення факту надання послуги з оздоровлення та відпочинку 
з порушенням чинного законодавства, у місячний строк з дня виявлення такого 
факту вживаються заходи щодо повернення коштів у розмірі повної вартості 
безкоштовної послуги з оздоровлення та відпочинку та перераховують на 
рахунок селищної ради.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до Положення про порядок
направлення дітей до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
у 2021 році (пункт 5.3 розділу II)

СПИСОК
дітей селищної ради, які направляються до дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку (назва закладу)
на зміну з до 20 року

№ з/п № путівки Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження, повні роки Місце 
навчання, клас Місце реєстрації або фактичного проживання, телефон Прізвище, 
ім’я, по батькові одного з батьків (чи іншого законного представника).

№ 
з/
п

№ 
путі в 
ки

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Дата 
наро 
дже 
ння

Повні 
роки

Місце 
навчання

Клас Місце 
реєстрації 
або 
фактичног 
0 
проживай 
ня,

Телефон,прізв 
ище, ім’я, по 
батькові
ОДНОГО 3

батьків (чи
іншого 
законного 
представника)



Додаток 2
до Положення про порядок
направлення дітей до дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку у 2021 році (пункт 1 розділу IV)

ЗВІТ 
про використання путівок до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку
№ 
з/п

Назва закладу Назва району (міста) На зміну з__ до
2021 року

Інформація про використання путівок
Всього путівок (кількість)
Фактично використано путівок (кількість)
1 Одержано путівок за звітний період
2 Видано путівок за звітний період
З Із загальної кількості путівок видано: в розрізі кожної категорії.



Додаток З
до Положення про порядок
направлення дітей до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
у 2021 році (пункт 1 розділу III)

Форма письмової заяви (клопотання) від батьків (осіб, що їх 
замінюють) із проханням щодо оздоровлення дитини, яка потребує 
особливої соціальної уваги і підтримки, за бюджетні кошти

Кому адресовано І Іосада начальника відповідного 
структурного підрозділу органу виконавчої 
влади/місцевого самоврядування (у давальному 
відмінку) Прізвище та ініціали начальника 
відповідного структурного підрозділу органу 
виконавчої влади/місцевого самоврядування (у 
давальному відмінку)

Від якої особи Прізвище особи - заявника (у родовому 
відмінку) Ім’я особи - заявника (у родовому відмінку) 
По-батькові особи - заявника (у родовому відмінку) 
місце реєстрації місце проживання місце роботи (у разі 
наявності) номер контактного телефону

Заява(клопотання)№

від батьків (осіб, що їх замінюють) із проханням щодо оздоровлення дитини, яка 
потребує особливої соціальної уваги і підтримки, за бюджетні кошти до закладу 
оздоровлення та відпочинку: назва закладу (вказується безпосередньо під час 
формування заяви, або може бути занесена пізніше під час розгляду звернення) 
місцезнаходження закладу (вказується безпосередньо під час формування заяви, 
або може бути занесена пізніше під час розгляду звернення) на зміну : номер 
зміни (вказується безпосередньо під час формування заяви, або може бути 
занесена пізніше під час розгляду звернення) термін зміни, (з-по) (вказується 
безпосередньо під час формування заяви, або може бути занесена пізніше під час 
розгляду звернення) для моєї дитини: IIIЬ диі ини дата народження дитини місце 
навчання дитини яка зареєстрована за адресою: місто назва вулиці номер 
будинку номер квартири яка проживає за адресою: місто назва вулиці номер 
будинку номер квартири зазначаю, що моя дитина належить до пільгової 
категорії (обрати і підкреслити згідно з поданими документами про 
підтвердження статусу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; дітей з інвалідністю; дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей; дітей з девіантною поведінкою; талановитих та обдарованих дітей - 
переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних



олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання); 
дітей, які перебувають на диспансерному обліку.

Документи щодо підтвердження статусу дитини (вказати назву та 
реквізити поданих документів) додаються до цієї заяви.

Зобов’зуюсь не пізніше ніж за три дні до початку відповідної зміни:
1. у разі хвороби дитини, чи виникнення інших поважних обставин, що 

унеможливлюють її направлення, повідомити про це відповідний орган 
виконавчої влади та заклад

2. забезпечити проходження моєю дитиною медичного огляду, 
оформлення медичної довідки форми 079/о та довідки про санепідоточення 
Засвідчую власним підписом достовірність усіх наданих в заяві даних, а також 
те, що моя дитина у поточному році не забезпечувалась оздоровленням з 
використанням часткової або повної оплати вартості путівки за рахунок коштів 
усіх рівнів бюджетів, наданих органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування іншої адміністративно-територіальної одиниці області або 
України. Також власним підписом засвідчую, що я даю свою згоду на 
автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку 
(включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх 
персональних даних та персональних даних моєї дитини відповідно до Закону 
України від 01.06.2010 року № 2297 - VI «Про захист персональних даних».

(Дата подачі заяви) (Підпис особи-заявника)



Додаток 4
до Положення про порядок
направлення дітей до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
у 2021 році (пункт 1 розділу 111)

Згода
Я, (П.І.Б. батьків/інших законних представників) даю згоду на 

забезпечення дитячим закладом оздоровлення та відпочинку (далі - Заклад) 
проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур моїй дитині 

(П.І.Б. дитини (повністю) у разі її захворювання або травмування під час 
перебування у Закладі, (дата) (підпис) (ініціали, прізвище).



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIH скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання матеріальної допомоги 
гр. *,• V .

Розглянувши заяву гр. У . ' : . ‘ , який
зареєстрований за адресою Харківська область Харківський район, 
смт. Безлюдівка, ' . , з проханням надати матеріальну
допомогу у зв’язку з пожежею 2-х гаражів, враховуючи Положення про 
порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Безлюдівської 
селищної ради, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим 
категоріям громадян, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. _ ' . допомогу, у зв’язку з
пожежею 2-х гаражів в сумі гривень.

2. Централізованій бухгалтерії передбачити кошти в бюджеті для надання 
матеріальної допомоги (Калашник О.М.)

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

Безлюдівський селищний г икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2023 р.р., Порядку виділення та використання 
коштів з селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 
у формі фінансової підтримки та Переліку напрямів, завдань 
і заходів Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного 
капіталу на 2021-2023 р.р.

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної 
власності Безлюдівської селищної ради, згідно їх функціональних призначень 
щодо надання мешканцям громади якісних послуг, відповідно до ст. ст. 71, 91 
Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України та 
враховуючи рекомендації постійної комісії комісію з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради на 2021 -2023 р.р. (додається).

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради у формі фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

(додається) та Перелік напрямів, завдань і заходів Програми фінансової 
підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради та здійснення 
внесків до їх статутного капіталу на 2021-2023 р.р. (додається).

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

Безлюдівський селищний головне * I • rti Микола КУЗЬМІНОВ / ' І І



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VLLI скликання
від 15 червня 2021 року

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення Програми
2. Розробник програми
3. Відповідальні виконавці
4. Учасники Програми

5. Терміни реалізації програми
6. Кошти задіяні на виконання Програми

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього:
у тому числі коштів 
селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради:

Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Комунальні підприємства 
Безлюдівської селищної ради 
2021 рік
Селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради

900 000,00 грн.



1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023 р.р. (надалі - Програма) розроблена на виконання 
ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 
Безлюдівської селищної ради потребують залучення додаткового фінансування, 
яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню 
стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради, оновленню виробничих 
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 
платежів до бюджету.

Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради створені з метою 
надання послуг населенню смт. Безлюдівка та населених пунктів, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради.

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є складним через 
велике податкове навантаження та постійне зростання витрат (підвищення 
мінімальної заробітної плати, ріст цін на енергоносії та матеріали). Ці фактори 
зумовлюють необхідність значного підняття тарифів та водночас роблять їх 
непідйомними для більшості споживачів в умовах коронавірусної пандемії. Такий 
стан справ призводить до порушень трудового законодавства в частині 
своєчасності виплати заробітної плати, неякісного надання послуг 
комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідних матеріалів 
та повноти розрахунків з постачальниками та бюджетами всіх рівнів.

Несвоєчасна виплата заробітної плати спричиняє виникнення 
заборгованості за нарахованими податковими зобов’язаннями з єдиного внеску, 
податку на доходи фізичних осіб, військового збору тощо. Зобов’язання зі сплати 
за спожиті енергоносії, інших складових витрат комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради загрожують значними штрафними санкціями та 
пенями і, відповідно, можуть призвести до збитків комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради.

При існуючій практиці публічних закупівель послуг на території 
Безлюдівської селищної ради, існує реальна загроза того, що переможцями 
конкурсів в будь-який момент можуть бути визнані абсолютно сторонні і сумнівні 
організації, які не зможуть гарантувати надання таких послуг в необхідних 
обсягах і належної якості. Крім того, комунальні підприємства Безлюдівської 
селищної ради, навіть за наявності належної матеріально-технічної бази і 
спеціалізованої техніки, можуть залишитись без роботи і належного 
фінансування, що в підсумку призведе до вимушеного вивільнення працівників 
та зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі і до селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради.

У вказаній ситуації єдиним вірним рішенням, як це підтвердила практика 
багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним комунальним 
підприємствам у відповідності з нормами Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та Бюджетного Кодексу України.



2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних 
підприємств Безлюдівської селищної ради відповідно до їх функціонального 
призначення, а також збереження робочих місць і надходжень до бюджетів.

Цільове призначення коштів Програми:
відшкодування діючих тарифів, що надаються комунальними 

підприємствами, в разі їхньої невідповідності рівню витрат;
зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
покращення якості послуг;

виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- оплата податків та зборів;
- оплата за спожиті енергоносії;

придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для 
стабільної роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий 
період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

3. Способи фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради

Фінансова підтримка комунальних підприємств Безлюдівської селищної 
ради здійснюється у відповідності з Порядком виділення та використання коштів 
з селищного бюджету Безлюдівської селищної ради у формі фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021 рік (додаток № 1 
до Програми).

4. Організація реалізації Програми 
та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми 
здійснює відповідальний виконавець та постійна комісія з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності Безлюдівської селищної ради.

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних 
призначень на її виконання, передбачених в селищному бюджеті Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023 р.р.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Безлюдівська 
селищна рада.



6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до напрямків 

його діяльності;
- збільшення обсягів надання якісних послуг в населених пунктах громади за 

рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- автотранспортне забезпечення комунального підприємств, можливість 

придбання спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;
- уникнення порушень трудового законодавства в частині своєчасної виплати 

заробітної плати;

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VLU скликання
від 15 червня 2021 року

Порядок
виділення та використання коштів з селищного бюджету Безлюдівської 
селищної ради у формі фінансової підтримки комунальних підприємств 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 
селищного бюджету Безлюдівської селищної ради у вигляді фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради в рамках Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 
2021-2023 р.р.

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради надається на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, 
статей 60, 64 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання», статті 143 Конституції України.

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам 
Безлюдівської селищної ради для забезпечення належної реалізації їх статутних 
завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню, 
підприємствам і організаціям з метою створення сприятливих умов для 
життєдіяльності населених пунктів Безлюдівської селищної ради і сприяння 
поліпшенню фінансово-господарської діяльності цих підприємств відповідно до 
затвердженої Безлюдівською селищною радою І Ірограми.

4. Фінансова підтримка комунальних підприємств Безлюдівської селищної 
ради здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради в обсягах, передбачених рішенням про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р. та в межах надходжень 
до селищного бюджету Безлюдівської селищної ради. Зазначена фінансова 
підтримка надається як поточні трансферти, які включені до мережі головного 
розпорядника коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради — 
Безлюдівська селищна рада - як одержувачі бюджетних коштів, та 
використовується відповідно до договору між розпорядником коштів та їх 
одержувачами.

5. Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради, що потребують 
одержання фінансової підтримки, подають клопотання на головного 
розпорядника коштів бюджету Безлюдівської селищної ради з обґрунтуваннями 
та відповідними розрахунками. І оловний розпорядник коштів селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради - Безлюдівська селищна рада - для 
перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради враховує надані пропозиції.



6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 
комунальним підприємствам Безлюдівської селищної ради здійснюється у 
визначеному законодавством порядку:

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 
безповоротній чи поворотній основі комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради, засновником якого є Безлюдівська селищна рада, виключно в 
межах затверджених бюджетних призначень селищного бюджету Безлюдівської 
селищної ради, та в залежності від наявного фінансового ресурсу селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради;

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних 
витрат комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради, які виникають в 
процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї 
Програми у випадку, якщо такі витрати не покриваються доходами підприємств;

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради витрати комунальних підприємств Безлюдівської 
селищної ради:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 
договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно- 
масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що 
вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і 
пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із 

основними напрямками діяльності підприємств, передбаченими Статутом 
підприємств та не відповідають меті і завданням Програми.

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки 
є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, 
підтвердженим фінансово-економічним розрахунком, поданим одержувачами 
фінансової підтримки головному розпоряднику коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради;

затверджений фінансовий план комунального підприємства 
Безлюдівської селищної ради на поточний рік;

-затверджені для комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради 
виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради ціни/тарифи на послуги, що 
надаються комунальними підприємствами.

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 
головний розпорядник коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради.

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є 
нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради, за результатами 
своєї діяльності, подають щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, 
головному розпоряднику коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної 
ради - Безлюдівській селищній раді - фінансові звіти з пояснювальною запискою.



10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України», керівник комунального підприємства несе 
персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

II. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здшєйшєгься в установленому законодавством 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VLL1 скликання
від 15 червня 2021 року

Перелік напрямів, завдань і заходів
Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської селищної ради 

та здійснення внесків до їх статутного капіталу 
на 2021-2023 р.р.

№ 
з/п

Назва напряму 
(пріори-тетні 

завдання)

Заходи Програми Строк 
виконан

ня 
заходів

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис.грн

Очікуваний 
результат

Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) за
рахунок коштів 
загального фонду 
(поточні

Погашення 
заборгованості з 
виплати заробітної 
плати, придбання 
оргтехніки, 
малоцінних 
технічних засобів, 
інструментів,

2021 рік Безлюдівська 
селищна рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдівської 
селищної ради

900000,0 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до його 
функціональних 
призначень

трансферти) спецодягу, інші 
поточні видатки

Всього ------- 900000,0

Безлюдівський селищний ГОЛОВУ
V и .5 \1\R *\
V® /-

V?- ■

аоНУ A3j0.

рЖ' Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2023 р.р., Порядку виділення та використання 
коштів з селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 
у формі фінансової підтримки та Переліку напрямів, завдань 
і заходів Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного 
капіталу на 2021-2023 р.р.

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної 
власності Безлюдівської селищної ради, згідно їх функціональних призначень 
щодо надання мешканцям громади якісних послуг, відповідно до ст. ст. 71, 91 
Бюджетного кодексу України, керуючись н. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України та 
враховуючи рекомендації постійної комісії комісію з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради на 2021 -2023 р.р. (додається).

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради у формі фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

(додається) та Перелік напрямів, завдань і заходів Програми фінансової 
підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради та здійснення 
внесків до їх статутного капіталу на 2021-2023 р.р. (додається).

3. Контроль за виконанняі^рішсуня покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансі^а^р^найьної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний Голо 
|ї п \

Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради УШ скликання
від 15 червня 2021 року

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

ПАСПОРТ

у тому числі коштів 
селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради:

1. Ініціатор розроблення Програми
2. Розробник програми
3. Відповідальні виконавці
4. Учасники Програми

Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Комунальні підприємства 
Безлюдівської селищної ради

5. Терміни реалізації програми
6. Кошти задіяні на виконання Програми

2021 рік
Селищний бюджет
Безлюдівської селищної ради

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього: 900 000,00 грн.



1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023 р.р. (надалі - Програма) розроблена на виконання 
ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 
Безлюдівської селищної ради потребують залучення додаткового фінансування, 
яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню 
стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради, оновленню виробничих 
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 
платежів до бюджету.

Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради створені з метою 
надання послуг' населенню смт. Безлюдівка та населених пунктів, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради.

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є складним через 
велике податкове навантаження та постійне зростання витрат (підвищення 
мінімальної заробітної плати, ріст цін на енергоносії та матеріали). Ці фактори 
зумовлюють необхідність значного підняття тарифів та водночас роблять їх 
непідйомними для більшості споживачів в умовах коронавірусної пандемії. Такий 
стан справ призводить до порушень трудового законодавства в частині 
своєчасності виплати заробітної плати, неякісного надання послуг 
комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідних матеріалів 
та повноти розрахунків з постачальниками та бюджетами всіх рівнів.

Несвоєчасна виплата заробітної плати спричиняє виникнення 
заборгованості за нарахованими податковими зобов’язаннями з єдиного внеску, 
податку на доходи фізичних осіб, військового збору тощо. Зобов’язання зі сплати 
за спожиті енергоносії, інших складових витрат комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради загрожують значними штрафними санкціями та 
пенями і, відповідно, можуть призвести до збитків комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради.

При існуючій практиці публічних закупівель послуг на території 
Безлюдівської селищної ради, існує реальна загроза того, що переможцями 
конкурсів в будь-який момент можуть бути визнані абсолютно сторонні і сумнівні 
організації, які не зможуть гарантувати надання таких послуг в необхідних 
обсягах і належної якості. Крім того, комунальні підприємства Безлюдівської 
селищної ради, навіть за наявності належної матеріально-технічної бази і 
спеціалізованої техніки, можуть залишитись без роботи і належного 
фінансування, що в підсумку призведе до вимушеного вивільнення працівників 
та зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі і до селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради.

У вказаній ситуації єдиним вірним рішенням, як це підтвердила практика 
багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним комунальним 
підприємствам у відповідності з нормами Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та Бюджетного Кодексу України.



2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних 
підприємств Безлюдівської селищної ради відповідно до їх функціонального 
призначення, а також збереження робочих місць і надходжень до бюджетів.

Цільове призначення коштів Програми:
відшкодування діючих тарифів, що надаються комунальними 

підприємствами, в разі їхньої невідповідності рівню витрат;
зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 
покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- оплата податків та зборів;
- оплата за спожиті енергоносії;

придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для 
стабільної роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий 
період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

3. Способи фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради

Фінансова підтримка комунальних підприємств Безлюдівської селищної 
ради здійснюється у відповідності з Порядком виділення та використання коштів 
з селищного бюджету Безлюдівської селищної ради у формі фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021 рік (додаток № 1 
до Програми).

4. Організація реалізації Програми 
та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми 
здійснює відповідальний виконавець та постійна комісія з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності Безлюдівської селищної ради.

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних 
призначень на її виконання, передбачених в селищному бюджеті Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023 р.р.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Безлюдівська 
селищна рада.



6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до напрямків 

його діяльності;
- збільшення обсягів надання якісних послуг в населених пунктах громади за 

рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- автотранспортне забезпечення комунального підприємств, можливість 

придбання спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;
- уникнення порушень трудового законодавства в частині своєчасної виплати 

заробітної плати;

Безлюдівський селищний то Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VLLI скликання
від 15 червня 2021 року

Порядок
виділення та використання коштів з селищного бюджету Безлюдівської 
селищної ради у формі фінансової підтримки комунальних підприємств 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 
селищного бюджету Безлюдівської селищної ради у вигляді фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради в рамках Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 
2021-2023 р.р.

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради надається на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, 
статей 60, 64 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання», статті 143 Конституції України.

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам 
Безлюдівської селищної ради для забезпечення належної реалізації їх статутних 
завдань, посилення фінансово-бюджет пої дисципліни, вжиття заходів для 
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню, 
підприємствам і організаціям з метою створення сприятливих умов для 
життєдіяльності населених пунктів Безлюдівської селищної ради і сприяння 
поліпшенню фінансово-господарської діяльності цих підприємств відповідно до 
затвердженої Безлюдівською селищною радою Програми.

4. Фінансова підтримка комунальних підприємств Безлюдівської селищної 
ради здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради в обсягах, передбачених рішенням про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р. та в межах надходжень 
до селищного бюджету Безлюдівської селищної ради. Зазначена фінансова 
підтримка надається як поточні трансферти, які включені до мережі головного 
розпорядника коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради - 
Безлюдівська селищна рада - як одержувачі бюджетних коштів, та 
використовується відповідно до договору між розпорядником коштів та їх 
одержувачами.

5. Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради, що потребують 
одержання фінансової підтримки, подають клопотання на головного 
розпорядника коштів бюджету Безлюдівської селищної ради з обґрунтуваннями 
та відповідними розрахунками. Головний розпорядник коштів селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради - Безлюдівська селищна рада - для 
перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради враховує надані пропозиції.



6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 
комунальним підприємствам Безлюдівської селищної ради здійснюється у 
визначеному законодавством порядку:

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 
безповоротній чи поворотній основі комунальним підприємствам Безлюдівської 
селищної ради, засновником якого є Безлюдівська селищна рада, виключно в 
межах затверджених бюджетних призначень селищного бюджету Безлюдівської 
селищної ради, та в залежності від наявного фінансового ресурсу селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради;

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних 
витрат комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради, які виникають в 
процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї 
Програми у випадку, якщо такі витрати не покриваються доходами підприємств;

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради витрати комунальних підприємств Безлюдівської 
селищної ради:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 
договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно- 
масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що 
вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і 
пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із 

основними напрямками діяльності підприємств, передбаченими Статутом 
підприємств та не відповідають меті і завданням І Ірограми.

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки 
є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, 
підтвердженим фінансово-економічним розрахунком, поданим одержувачами 
фінансової підтримки головному розпоряднику коштів селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради;

затверджений фінансовий план комунального підприємства 
Безлюдівської селищної ради на поточний рік;

-затверджені для комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради 
виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради ціни/тарифи на послуги, що 
надаються комунальними підприємствами.

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 
головний розпорядник коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради.

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є 
нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Комунальні підприємства Безлюдівської селищної ради, за результатами 
своєї діяльності, подають щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, 
головному розпоряднику коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної 
ради - Безлюдівській селищній раді - фінансові звіти з пояснювальною запискою.



10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України», керівник комунального підприємства несе 
персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів установленому законодавством 
порядку. ХЙ£ну

//
Безлюдівський селищний грйфВа /Л{ Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VI1J скликання
від 15 червня 2021 року

Перелік напрямів, завдань і заходів
Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської селищної ради 

та здійснення внесків до їх статутного капіталу 
на 2021-2023 р.р.

Микола КУЗЬМІНОВ

№ 
з/п

Назва напряму 
(пріори-тетні 

завдання)

Заходи Програми Строк 
виконан

ня 
заходів

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис.грн

Очікуваний 
результат

1. Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) за
рахунок коштів 
загального фонду

Погашення 
заборгованості з 
виплати заробітної 
плати, придбання 
оргтехніки, 
малоцінних 
технічних засобів,

2021 рік Безлюдівська 
селищна рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдівської 
селищної ради

900000,0 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до його 
функціональних

(поточні 
трансферти)

інструментів, 
спецодягу, інші
поточні видатки

призначень

Всього ------------_,.у Y-, 7 Zr 900000,0

Безлюдівський селищний голов



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про перейменування клубного закладу «Безлюдівський селищний клуб» на 
комунальний заклад «Безлюдівський селищний клуб» Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області. Внесення змін до 
Положення та затвердження Положення про комунальний заклад, 
структури та штатного розпису у новій редакції.

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво 
територіальних громад», «Про культуру», «Про туризму», «Про фізичну 
культуру та спорт», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної 
спадщини», з метою приведення нормативних документів до вимог чинного 
законодаветва та враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати клубний заклад «Безлюдівський селищний клуб» на 
комунальний заклад «Безлюдівський селищний клуб» Безлюдівської селищної 
ради.

2. Внести зміни до Положення та затвердити Положення про Комунальний 
заклад «Безлюдівський селищний клуб» Безлюдівської селищної ради у новій 
редакції (додається).

3.Затвердити структуру та штатний розпис комунального закладу 
(додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань охорони здоров’я, соці.аЛцного.дд'хисту населення, освіти, спорту та
культури (Гусь І.М. ).

Безлюдівський селищний гофова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

Структура Комунального закладу «Безлюдівський селищний клуб» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 

на 2021 рік

№ п/п Н а й м е н у ван н я с тру кту р н о го 
підрозділу, посади

Кількість штатних одиниць

1. Завідуючий клубом 1
2. Художній керівник 1
3. Культорганізатор 1
4. Керівник гуртка 0,25
5. Керівник гуртка 0,25
6. Керівник гуртка 1
7. Керівник гуртка 0,5
8. Керівник гуртка 0,5
9. Керівник гуртка 1
10. Керівник гуртка 1
11. Керівник гуртка 0,5
12. Керівник гуртка 0,5
13. Керівник гуртка 0,5
14. Керівник гуртка 0,5
15. Акомпаніатор 0,5
16. Акомпаніатор 0,5
17. Звукорежисер 0,5
18. Прибиральниця службових 

приміщень
1

19. Двірник 0,5
20. Опалювач 1
Всього 13,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Безлюдівський селищний клуб» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

І Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Безлюдівський селищний клуб» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури клубного типу, який забезпечує умови для заняття 
непрофесійною творчою діяльністю, розвитку, популяризації та збереження 
традиційної культури, задоволення культурних та спортивних потреб населення 
територіальної громади.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Мета створення Закладу - з врахуванням державної політики, 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих ініціатив, 
забезпечення потреб населення у розвитку культури, туризму та спорту.

1.5. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.6. Заклад є складовою частиною соціальної сфери територіальної 

громади.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «1 Іро добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про культуру», «І Іро фізичну культуру і спорт», «Про 
туризм», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», 
нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Засновника 
та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: 62489, площа Стадіонна, 2К, смт. Безлюдівка, 
Харківського району, Харківської області.

2. Головні завдання та основні види діяльності Закладу

2.1. Головні завдання закладу є:
- створення умов для реалізації творчих ініціатив та самовираження 

громадян, духовного розвитку, національно-патріотичного виховання;
- розвиток аматорського мистецтва;



- культурно-просвітницька діяльність;
- підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної 

культурної спадщини територіальної громади;
- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення громади;
- організація і проведення культурно - масових, спортивних заходів серед 

широких верст населення залучення їх до занять фізичною культурою та 
спортом;

- забезпечення пропаганді здорового способу життя;
- забезпечення прав громадян на пересування, відпочинок, духовних 

потреб;
- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій.
2.2. Основні види діяльності Закладу:
- створення та організація роботи клубних формувань: колективів, студій, 

гуртків, народних театрів, любительських об’єднань і клубів за інтересами та ін.;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, спектаклів, 

концертів, театрально - видовищних та виставкових заходів та інших форм 
показу результатів творчої діяльності Закладу;

- демонстрація кінофільмів і відеонрограм;
- організація та проведення тематичних вечорів, усних журналів, циклів 

творчих зустрічей, інших форм просвітницької діяльності;
- проведення масових театралізованих свят, народних глянь, обрядів з 

урахуванням місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення 

вечорів відпочинку та танцювальних вечорів, дискотек, молодіжних балів, 
карнавалів, дитячих ранків, ігрових та інших культурно - розважальних програм;

- організація роботи спортивних гуртків та секцій, груп туризму;
- організація туристичних поїздок, відвідувань та інших форм туризму 

відповідно до діючого законодавства;
- розроблення та впровадження туристичних маршрутів для внутрішнього 

та іноземного туризму;
- проведення спортивних виступів, фізкультурно - масових змагань, інших 

спортивних, фізкультурно - оздоровчих та туристичних програм;
- виготовлення інформаційно-рекламної продукції, здійснення художньо- 

оформлювальних робіт, створення музичних, розважальних, відео- і 
кіносюжетів, програм, фонограм.

3. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

3.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
3.2. Заклад є неприбутковою організацією і не має статусу юридичної 

особи.
3.3. За погодженням з відділом культури, туризму та спорту, Заклад має 

право:



- брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері культури, туризму та спорту;

- вступати до створених культурно - творчих асоціацій, об'єднань та 
спілок;

- відповідно до законодавства України здійснювати інші види діяльності, 
віднесені до компетенції закладу.

3.4. Заклад проводить діяльність з урахуванням таких принципів:
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток;
- збереження та примноження культурних надбань.

3.5. Культурно - освітня, виховна, просвітницька, організаційно- 
дозвіллєва робота здійснюється диференційовано із використанням різних 
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 
огляди, концерти, фестивалі тощо.

3.6. Заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих 
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 
угод.

3.7. Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах 
дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні 
заклади, інші заклади та організації.

3.8. Заклад у совій діяльності співпрацює з громадськими організаціями, 
творчими спілками, тощо.

3.9. Заклад зобов’язаний проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4. Управління Закладом

4.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповідно до діючого законодавства.

4.2. На період відсутності керівника Закладу його обов’язки Засновник 
покладає на іншу особу.

4.3. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

4.4. Керівник закладу:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням, наявності 
власних творчих і матеріальних ресурсів;

- погоджує плани роботи Закладу з відділом культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради та звітує про їх виконання;



- складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Хорошівський будинок культури» Безлюдівської 
селищної ради;

- забезпечує дотримання правил охоронних праці, техніки безпеки, 
санітарних норм у закладі;

- веде журнал обліку клубної роботи.

5. Фінансово, майно та звітність

5.1. Джерелами фінансування діяльносі і Закладу є:
- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- інші не заборонені законодавством джерела.
5.2. Заклад може мати квиткове господарство відповідно до чинного 

законодавства України.
5.3. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
5.4. Структура, штатний розпис Закладу визначається завданнями, 

напрямами його діяльності та затверджується Засновником у порядку 
встановленому чинним законодавством.

5.5. заклад надає відділу культури, туризму та спорту пропозиції щодо 
структури та штатної чисельності працівників закладу на новий бюджетний рік.

5.6. Заклад веде статистичну звітність відповідно до вимог чинного 
законодавства.

5.7. Атестація працівників Закладу проводиться відповідно до чинного 
законодавства.

5.8. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 
законодавства України та цього Положення.

6. Ліквідація та реорганізація Закладу
6.1. Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 

Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Закладу приймається 

Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному законодавству.
6.3. Забороняється виселення Закладу з приміщення без надання іншого 

рівнозначного приміщення.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
від 26 листопада 2012 року № 1220) 
Затверджую
штат у кількості 28 штатних один 
з місячним фондом заробітної
Сто двадцять одна тисяча девЛс&тдйа- 

три гривні 00 коп.
Безлюдівський седищний
_________ ЧЧ Ч Микол

(число,4иісяць, рік)
ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2021 РІК

,*04396^
Комунальні заклади культури клубного типу Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області т р д (

входить в дію з 16 я
№ з/п Назва структурного 

підрозділу та посад
Кількість 
штатних 
посад

тарифни 
й розряд

Посадовий 
оклад 
(грн.)

Фонд 
оплати 
праці по 
посадовий 
окладам

Надбавка за 
складність та

Доплати (грн.) Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць (грн.)

Фонд заробітної 
плати на рік 

(грн.)% Сума, 
грн.

Вислуга років
% Сума, 

грн.
сума.
Грн.

Сума, грн.

Комунальний заклад "Безлюдівський селищний клуб"Безлюдівської селищної >ади Харківського району Харківської області
1 Завідувач клубом 1 14 6461,00 6461,00 50% 3230,50 30% 1938,30 11629,80 139557,60
2 Художній керівник 1 12 5660,00 5660,00 5660,00 67920.00
3 Керівник гуртка 0,25 10 4859,00 1214,75 1214,75 14577,00
4 Керівник гуртка 0,25 8 4379,00 1094,75 1094,75 13137,00
5 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 20% 971,80 5830,80 69969,60
6 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
7 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
8 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 10% 485.90 5344.90 64138,80
9 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 20% 971,80 5830,80 69969,60

10 Керівник гуртка 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
11 Керівник гуртка 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
12 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154.00
13 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
14 Культорганізатор 1,0 8 4379,00 4379,00 4379,00 52548.00.
15 Акомпаніатор 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,001
16 Акомпаніатор 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
17 Звукорежисер 0,5 8 4379,00 2189,50 2189,50 26274.00

18
Прибиральник 
службових приміщень 1 1 2670.00 2670,00 2670,00 32040.00

19 Двірник 0,5 1 2670,00 1335.00 1335,00 16020,00
20 Опалювач 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040.00

Всього 13,5 90616,00 61207,00 3230,50 4367,80 0,00 0,00 68805,30 825663,60
Комунальний заклад "Васишівський селищний клуб"Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області



1 Завідувач клубом 1 13 6061,00 6061,00 50% 3030,50 20% 1212,20 7273,20 87278,40
2 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379.00 10% 437,90 4816,90 57802,80
3 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 0,00 4379,00 52548.00
4 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 20% 485,90 2915,40 34984,80
5 Художній керівник 1 2 5660,00 5660,00 10% 566,00 6226,00 74712,00

Всього 4,50 25338,00 22908,50 3030,50 2702,00 0,00 0,00 25610,50 307326,00
Комунальний заклад "Хорошівський будинок культури"Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

1 Директор БК 1 14 6461,00 6461,00 50% 3230,50 10% 646.10 10337,60 124051,20
2 Художній керівник 1 10 4859,00 4859,00 0,00 4859,00 58308,00
3 Керівник гуртка І 8 4379,00 4379,00 10% 437,90 4816,90 57802,80
4 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 0,00 10% 437,90 4816,90 57802,80
5 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 4379,00 52548,00
6 Двірник 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00
7 Сторож 3 1 2670,00 8010,00 8010,00 96120,00

8
Прибиральник 
службових приміщень 1 1 2670,00 2670,00 2670.00 32040,00
Всього 10 32467,00 37807,00 3230,50 1521,90 0,00 0,00 42559,40 510712,80
Всього по клубним 
закладам 148421 121923 9492 8592 0 0 136975 1643702

Безлюдівський сел/шіний голова | $ \\
T/ss/ іішч 'І< И

Головний бухгалтер ® -ЛС °

т

Микола КУЗЬМІНОВ

Олександра КАЛАШНИК



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про створення комунальних закладів: 
«Хорошівський будинок культури»; 
«Васищівський селищний клуб» 
Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області. 
Затвердження Положення, структури та 
штатного розпису закладів

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво 
територіальних громад», «Про культуру», «Про туризму», «Про фізичну 
культуру та спорт», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної 
спадщини», відповідно до рішень Безлюдівської селищної ради II пленарне 
засідання І сесія VIII скликання від 10.12.2020 року «Про початок реорганізації 
Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної ради, Васищівської 
селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальні заклади, а саме :
«Хорошівський будинок культури» Безлюдівської селищної ради на базі 

Хорошівського будинку культури, за адресою: селище Хорошеве, провулок 
Культури № І 5;

«Васищівський селищний клуб» Безлюдівської селищної ради на базі 
Васищівського селищного клубу, за адресою: селище Васищеве, вулиця 
Орєшкова № 45.



2. Затвердити Положення про комунальні заклади, структуру та штатний 
розпис (додаються).

3. Визнати керівниками комунальних закладів осіб, з якими укладено 
контракти до закінчення терміну їх дії.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань охорони здоров’я, соціаш^ет^ахисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь І.М. ).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Хорошівський будинок культури» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Хорошівський будинок культури» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури клубного гину, який забезпечує умови для заняття 
непрофесійною творчою діяльністю, розвитку, популяризації та збереження 
традиційної культури, задоволення культурних та спортивних потреб населення 
територіальної громади.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Мета створення Закладу - з врахуванням державної політики, 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих ініціатив, 
забезпечення потреб населення у розвитку культури, туризму та спорту.

1.5. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.6. Заклад є складовою частиною соціальної сфери територіальної 

громади.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «1 Іро добровільне об’єднання 
територіальних громад», «1 Іро культуру», «1 Іро фізичну культуру і спорт», «Про 
туризм», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», 
нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Засновника 
та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: 62466, провулок Культури 15, смт. Хорошеве, 
Харківського району, Харківської області.

2. Головні завдання та основні види діяльності Закладу

2.1 .1 оловні завдання закладу є:



- створення умов для реалізації творчих ініціатив та самовираження 
громадян, духовного розвитку, національно-патріотичного виховання;

- розвиток аматорського мистецтва;
- культурно-просвітницька діяльність;
- підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної 

культурної спадщини територіальної громади;
- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення громади;
- організація і проведення культурно - масових, спортивних заходів серед 

широких верст населення залучення їх до занять фізичною культурою та 
спортом;

- забезпечення пропаганді здорового способу життя;
- забезпечення прав громадян на пересування, відпочинок, духовних 

потреб;
- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій.
2.2 . Основні види діяльності Закладу:
- створення та організація роботи клубних формувань: колективів, студій, 

гуртків, народних театрів, любительських об’єднань і клубів за інтересами та ін.;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, спектаклів, 

концертів, театрально - видовищних та виставкових заходів та інших форм 
показу результатів творчої діяльності Закладу;

- демонстрація кінофільмів! відеопрограм;
- організація та проведення тематичних вечорів, усних журналів, циклів 

творчих зустрічей, інших форм просвітницької діяльності;
- проведення масових театралізованих свят, народних глянь, обрядів з 

урахуванням місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення 

вечорів відпочинку та танцювальних вечорів, дискотеки, молодіжних балів, 
карнавалів, дитячих ранків, ігрових та інших культурно - розважальних програм;

- організація роботи спортивних гуртків та секцій, груп туризму;
- організація туристичних поїздок, відвідувань та інших форм туризму 

відповідно до діючого законодавства;
- розроблення та впровадження туристичних маршрутів для внутрішнього 

та іноземного туризму;
- проведення спортивних виступів, фізкультурно - масових змагань, інших 

спортивних, фізкультурно - оздоровчих та туристичних програм;
- виготовлення інформаційно-рекламної продукції, здійснення художньо- 

оформлювальних робіт, створення музичних, розважальних, відео- і 
кіносюжетів, програм, фонограм.

3. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

3.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
3.2. Заклад є неприбутковою організацією і не має статусу юридичної 

особи.



3.3. За погодженням з відділом культури, туризму та спорту, Заклад має 
право:

- брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері культури, туризму та спорту;

- вступати до створених культурно - творчих асоціацій, об'єднань та 
спілок;

- відповідно до законодавства України здійснювати інші види діяльності, 
віднесені до компетенції закладу.

3.4. Заклад проводить діяльність з урахуванням таких принципів:
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток;
- збереження та примноження культурних надбань.
3.5. Культурно - освітня, виховна, просвітницька, організаційно- 

дозвіллєва робота здійснюється диференційовано із використанням різних 
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 
огляди, концерти, фестивалі тощо.

3.6. Заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих 
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 
угод.

3.7. Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах 
дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні 
заклади, інші заклади та організації.

3.8. Заклад у совій діяльності співпрацює з громадськими організаціями, 
творчими спілками, тощо.

3.9. Заклад зобов’язаний проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4. Управління Закладом

4.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповідно до діючого законодавства.

4.2. На період відсутності керівника Закладу його обов’язки Засновник 
покладає на іншу особу.

4.3. Вимоги до керівника: повинен маги повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

4.4. Керівник закладу:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням, наявності 
власних творчих і матеріальних ресурсів;



- погоджує плани роботи Закладу з відділом культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради та звітує про їх виконання;

- складає узагальнену звітність по клубних закладах об’єднаної громади та 
подає її до відділу культури, туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

- забезпечує дотримання правил охоронних праці, техніки безпеки, 
санітарних норм у закладі;

- веде журнал обліку клубної роботи.

5. Фінансово, майно та звітність

5.1. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:
- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- інші не заборонені законодавством джерела.
5.2. Заклад може мати квиткове господарство відповідно до чинного 

законодавства України.
5.3. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
5.4. Структура, штатний розпис Закладу визначається завданнями, 

напрямами його діяльності та затверджується Засновником у порядку 
встановленому чинним законодавством.

5.5. Заклад надає відділу культури, туризму та спорту пропозиції щодо 
структури та штатної чисельності працівників закладу на новий бюджетний рік.

5.6. Заклад веде статистичну звітність відповідно до вимог чинного 
законодавства.

5.7. Атестація працівників Закладу проводиться відповідно до чинного 
законодавства.

5.8. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 
законодавства України та цього Положення.

6. Ліквідація та реорганізація Закладу

6.1. Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Закладу приймається 
Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

6.3. Забороняється виселення Закладу з приміщення без надання іншого 
рівнозначного приміщення.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VII1 скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Васищівський селищний клуб» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1 .Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Васищівський селищний клуб» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури клубного типу, який забезпечує умови для заняття 
непрофесійною творчою діяльністю, розвитку, популяризації та збереження 
традиційної культури, задоволення культурних та спортивних потреб населення 
територіальної громади.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Мета створення Закладу - з врахуванням державної політики, 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих ініціатив, 
забезпечення потреб населення у розвитку культури, туризму та спорту.

1.5. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.6. Заклад є складовою частиною соціальної сфери територіальної 

громади.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «І Іро культуру», «І Іро фізичну культуру і спорт», «Про 
туризм», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», 
нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Засновника 
та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: 62489 вул. Орєшкова, 45, смт. Васищеве, 
Харьківського району, Харківської області.

2. Головні завдання та основні види діяльності Закладу

2.1. Головні завдання закладу є:
- створення умов для реалізації творчих ініціатив та самовираження 

громадян, духовного розвитку, національно-патріотичного виховання;



- розвиток аматорського мистецтва;
- культурно-просвітницька діяльність;
- підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної 

культурної спадщини територіальної громади;
- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення громади;
- організація і проведення культурно - масових, спортивних заходів серед 

широких верст населення залучення їх до занять фізичною культурою та 
спортом;

- забезпечення пропаганді здорового способу життя;
- забезпечення прав громадян на пересування, відпочинок, духовних 

погреб;
- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій.
2.2. Основні види діяльності Закладу:
- створення та організація роботи клубних формувань: колективів, студій, 

гуртків, народних театрів, любительських об’єднань і клубів за інтересами та ін.;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, спектаклів, 

концертів, театрально - видовищних та виставкових заходів та інших форм 
показу результатів творчої діяльності Закладу;

- демонстрація кінофільмів і відеопрограм;
- організація та проведення тематичних вечорів, усних журналів, циклів 

творчих зустрічей, інших форм просвітницької діяльності;
- проведення масових театралізованих свят, народних глянь, обрядів з 

урахуванням місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення 

вечорів відпочинку та танцювальних вечорів, дискотек, молодіжних балів, 
карнавалів, дитячих ранків, ігрових та інших культурно - розважальних програм;

- організація роботи спортивних гуртків та секцій, груп туризму;
- організація туристичних поїздок, відвідувань та інших форм туризму 

відповідно до діючого законодавства;
- розроблення та впровадження туристичних маршрутів для внутрішнього 

та іноземного туризму;
- проведення спортивних виступів, фізкультурно - масових змагань, інших 

спортивних, фізкультурно - оздоровчих та туристичних програм;
- виготовлення інформаційно-рекламної продукції, здійснення художньо- 

оформлювальних робіт, створення музичних, розважальних, відео- і 
кіносюжетів, програм, фонограм.

3. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

3.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
3.2. Заклад є неприбутковою організацією і не має статусу юридичної 

особи.
3.3. За погодженням з відділом культури, туризму та спорту, Заклад має 

право:



- брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері культури, туризму та спорту;

- вступати до створених культурно - творчих асоціацій, об'єднань та 
спілок;

- відповідно до законодавства України здійснювати інші види діяльності, 
віднесені до компетенції закладу.

3.4. Заклад проводить діяльність з урахуванням таких принципів:
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток;
- збереження та примноження культурних надбань.

3.5. Культурно - освітня, виховна, просвітницька, організаційно- 
дозвіллєва робота здійснюється диференційовано із використанням різних 
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 
огляди, концерти, фестивалі тощо.

3.6. Заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих 
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 
угод.

3.7. Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах 
дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні 
заклади, інші заклади та організації.

3.8. Заклад у совій діяльності співпрацює з громадськими організаціями, 
творчими спілками, тощо.

3.9. Заклад зобов’язаний проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4. Управління Закладом

4.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповідно до діючого законодавства.

4.2. На період відсутності керівника Закладу його обов’язки Засновник 
покладає на іншу особу.

4.3. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

4.4. Керівник закладу:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням, наявності 
власних творчих і матеріальних ресурсів;

- погоджує плани роботи Закладу з відділом культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради та звітує про їх виконання;

- складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Хорошівський будинок культури»;



- забезпечує дотримання правил охоронних праці, техніки безпеки, 
санітарних норм у закладі;

- веде журнал обліку клубної роботи.

5. Фінансово, майно та звітність

5.1. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:
- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- інші не заборонені законодавством джерела.
5.2. Заклад може мати квиткове господарство відповідно до чинного 

законодавства України.
5.3. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
5.4. Структура, штатний розпис Закладу визначається завданнями, 

напрямами його діяльності та затверджується Засновником у порядку 
встановленому чинним законодавством.

5.5. заклад надає відділу культури, туризму та спорту пропозиції щодо 
структури та штатної чисельності працівників закладу на новий бюджетний рік.

5.6. Заклад веде статистичну звітність відповідно до вимог чинного 
законодавства.

5.7. Атестація працівників Закладу проводиться відповідно до чинного 
законодавства.

5.8. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 
законодавства України та цього Положення.

6. Ліквідація та реорганізація Закладу

6.1. Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Закладу приймається 
Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

6.3. Забороняється виселення Закладу з приміщення без надання іншого 
рівнозначного приміщення.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

Структура закладів культури Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області на 2021 рік

Комунальний заклад «Васищівський селищний клуб» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ п/п ІІайменування структурного 
підрозділу, посади

Кількість штатних 
одиниць

Завідувач клубом 1
2. Художній керівник 1
3. Керівник гуртка 1
4. Керівник гуртка 0,5
5. Керівник гуртка 0,5
6. Керівник гуртка 0,5
Всього 4,5

Комунальний заклад «Хорошівський будинок культури» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ п/п Найменування структурного 
підрозділу, посади

Кількість штатних 
одиниць

Директор 1
2. Художній керівник 1
3. Керівник гуртка 1
4. Керівник гуртка 1
5. Керівник гуртка 1
6. Двірник 1
7. Сторож 1
8. Сторож 1
9. Сторож 1
10. Прибиральниця службових 

приміщень
1

Всього 10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую
штат у кількості 28 штатних одиниць 
з місячним фондом заробітної плати за 
Сто двадцять одна тисяча девятсотдв 

три гривні 00 коп.
Безлюдівський селищний голова 

/ - f Микола КУЗЬМІ
М. п.(число, місяць, рік)

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2021 РІК
Комунальні заклади культури клубного типу Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
____________________________ входить в дію з 16 червня 2021 року____________________________________________________________

Комунальний заклад "Васищівський селищний клуб"Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ з/п Назва структурного 
підрозділу та посад

Кількість 
штатних 
посад

тарифни 
й розряд

Посадовий 
оклад 
(грн.)

Фонд 
оплати 
праці по 
посадовий 
окладам

Надбавка за 
складність та

Доплати (грн.) Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць (грн.)

Фонд заробітної 
плати на рік 

(грн.)% Сума, 
грн.

Вислуга років
% Сума, 

грн.
сума.
Грн.

Сума, грн.

Комунальний заклад "Безлюдівський селищний клуб"Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
1 Завідувач клубом 1 14 6461,00 6461,00 50% 3230,50 30% 1938,30 11629,80 139557,60
2 Художній керівник 1 12 5660,00 5660,00 5660,00 67920,00
3 Керівник гуртка 0,25 10 4859,00 1214,75 1214,75 14577,00
4 Керівник гуртка 0,25 8 4379,00 1094,75 1094,75 13137,00
5 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 20% 971,80 5830,80 69969,60
6 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
7 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
8 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 10% 485.90 5344,90 64138,80
9 Керівник гуртка 1 10 4859,00 4859,00 20% 971,80 5830,80 69969,60

10 Керівник гуртка 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
11 Керівник гуртка 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
12 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
13 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 2429,50 29154,00
14 Кул ьторганізатор 1,0 8 4379,00 4379,00 4379,00 52548,00
15 Акомпаніатор 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
16 Акомпаніатор 0,5 9 4619,00 2309,50 2309,50 27714,00
17 Звукорежисер 0,5 8 4379,00 2189,50 2189.50 26274,00

18
Прибиральник 
службових приміщень 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00

19 Двірник 0,5 1 2670,00 1335,00 1335,00 16020,00
20 Опалювач 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00

Всього 13,5 90616,00 61207,00 3230,50 4367,80 0,00 0,00 68805,30 825663,60



1 Завідувач клубом 1 13 6061,00 6061,00 50% 3030,50 20% 1212,20 7273,20 87278,40
2 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 10% 437,90 4816,90 57802,80
3 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 0,00 4379,00 52548,00
4 Керівник гуртка 0,5 10 4859,00 2429,50 20% 485,90 2915,40 34984,80
5 Художній керівник 1 2 5660,00 5660,00 10% 566,00 6226,00 74712,00

Всього 4,50 25338,00 22908,50 3030,50 2702,00 0,00 0,00 25610,50 307326,00
Комунальний заклад "Хорошівський будинок культури"Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

1 Директор БК 1 14 6461,00 6461,00 50% 3230,50 10% 646,10 10337,60 124051,20
2 Художній керівник 1 10 4859,00 4859,00 0,00 4859,00 58308,00
3 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 10% 437,90 4816,90 57802,80
4 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 0,00 10% 437,90 4816,90 57802,80
5 Керівник гуртка 1 8 4379,00 4379,00 4379,00 52548,00
6 Двірник 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00
7 Сторож 3 1 2670,00 8010,00 8010,00 96120,00

8
Прибиральник 
службових приміщень 1 1 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00
Всього 10 32467,00 37807,00 3230,50 1521,90 0,00 0,00 42559,40 510712,80
Всього по клубним 
закладам 148421 121923 9492 8592 0 0 136975 1643702



ш
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про створення комунальних закладів: «Безлюдівська публічна бібліотека», 
«Хорошівська публічна бібліотека», «Васищівська публічна бібліотека», 
«Козлярівська публічна бібліотека», «Лизогубівська публічна бібліотека» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
Затвердження Положення, структури та штатного розпису закладів

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», «Про співробітництво територіальних громад», рішення 1 сесії (11 етап) 
від 10.12.2020 Безлюдівської селищної ради VIII скликання «Про прийняття у 
комунальну власність Безлюдівської селищної ради Бібліотеки - філії та майно 
бібліотек - філій зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району», розпорядження від 12.03.2021 № 29 Безлюдівського 
селищного голови «Про створення комісії з приймання - передачі майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району 
до комунальної власності територіальної громади сел. Безлюдівка», акту 
приймання - передачі бібліотек - філій №№6,8,22,32,35 Центральної районної 
бібліотеки відділу культури і туризму ХРДА із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної 
власності Безлюдівської селищної ради від 04.01.2021, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальні заклади, а саме :
«Безлюдівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради на базі 

Бібліотеки - філії № 6, за адресою: селище Безлюдівка, пров. Овочевий №6/6;
«Хорошівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради на базі 

Бібліотеки - філії № 22, за адресою: селище Хорошеве, проулок Культури 
№ 15;



«Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради на базі 
Бібліотеки - філії № 8, за адресою: селище Васищеве, вулиця Орєшкова, № 496;

«Котлярівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради на базі
Бібліотеки - філії № 32, за адресою: село Котляри, вулиця Миру № 1;

«Лизогубівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради на базі 
Бібліотеки - філії №35, за адресою: село Лизогубівка, вулиця Лугова № 3. .

2. Затвердити Положення про комунальні заклади, структуру та штатний 
розпис (додається).

3. Визнати керівниками комунальних закладів осіб, з якими укладено 
контракти до закінчення терміну їх дії.

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

Безлюдівський селищний голова /б/ Микола КУЗЬМІНОВ

zk р \ і



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний заклад
«Безлюдівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Безлюдівська публічна бібліотека» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради. Харківською району, Харківської області є 
закладом культури, який забезпечує права громадян на доступ до інформації, 
здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання 
широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Метою створення Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються 
у тимчасове користування громадян.

1.5. Заклад є складовою частиною соціальної сфери Безлюдівської 
селищної ради.

1.6. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.

1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Про культуру» «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», нормативно-правовими актами органів державної влади, 
рішеннями Засновника та цим І Іоложенням.

1.8. Адреса Закладу: смт. Безлюдівка, пров. Овочевий №6/6, Харківського 
району, Харківської області.



2. Основні завдання та напрямки діяльності

2.1 .Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 
упорядкований бібліотечний фонд і надає у тимчасове користування 
фізичним та юридичним особам.

Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних 
інтересів громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті 
навичок і умінь орієнтуватися у зручному потоці інформації.

2.2 . Основними завданнями Закладу є:

- забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення 
сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру 
бібліотечних та інформаційних послуг;

- розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, 
вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що 
сприятимуть успішному розвитку особистості;

- формування та збереження бібліотечного фонду;
- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
- її роєві і ницька та соціокультурна діяльність;
- краєзнавство;
- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;
- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості 

роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, 
комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 
шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 
користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 
користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 
культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 
свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і 
творчого розвитку;

- пропагування га розкриття через книгу змісту загальнолюдських 
цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 
державотворення;
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, - організація та ведення 
довідково-бібліографічного відділу з прищеплення їм навичок користування 
книгою та бібліотекою;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 
одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.



3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 
інші документи, необхідні для організації культурно-виховного 
процееу. Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, 
брошури, журнали), періодика та комп’ютерна техніка;

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 
вибувають з нього;

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;
3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, 
тематичні та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у 
користування на певний час додому;

3.8. Сисгемаїично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 
роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 
відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, 
тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 
використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх 
задоволення;

3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 
задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 
користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний 
досвід і нові інформаційні технології.

3.13. Веде самостійно та спільно з іншими організаціями та установами, 
навчальної та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства.

3.14. Складає регламентуючу та нланово-зві гну документацію Закладу 
згідно з установленим порядком;

4. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

4.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.

4.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і не має статусу 
юридичної особи.



4.3. За погодженням з відділом культури,туризму та спорту, Заклад має 
право брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері надання інформаційних послуг населенню.

4.4. Заклад зобов’язаний: проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4.5. Заклад провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

- повага до прав людини;

- рівність, відкритість та доступність;

- сталий розвиток.

4.6. Заклад може організовувати роботу у приміщеннях інших закладів 
та установ відповідно до укладених угод.

4.7. Заклад може залучати до участі в заходах дошкільні, позашкільні, 
загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та 
організації.

4.8. Надає організаційно - методичну, допомогу керівникам 
бібліотечних закладів Безлюдівської об’єднаної громади.

5. Управління Закладом

5.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником 
Закладу, що призначається відповдно до діючого законодавства.

5.2. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

5.3. Обов’язки керівника:

- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого 
в оперативне управління Закладу;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і 
визначає перспективи розвитку. виходячи з цілей, передбачених І Іоложенням.

- плани роботи Закладу погоджує з відділом культури туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради;

- забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та 
культурного рівня працівників Закладу.



6. Структура та фінансування Закладу

6.1 .Структура та штаги Закладу визначаються з урахуванням кількості її 
користувачів, видачі документів, відвідувань в т.ч. веб-сайту та соціально- 
культурних заходів, а також впровадження рівня інформаційних технологій.

6.2. Структура Закладу затверджується Засновником.

6.3. Залежно від показників (п.6.1) у структурі Закладу можуть 
затверджуватися:

- відділ обслуговування дітей (юнацтва);
- відділ(сектор) комплектування та каталогізування фондів;
- методичний відділ;
- нестаціонарного обслуговування;
- інформаційних технологій тощо.
6.4. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.

6.5. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 
законодавства України та цього положення.

6.6. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:

- кошти бюджету селищної ради;

- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 
пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- інші не заборонені законодавс твом джерела.

7. Звітність.

7.1. Складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської 
селищної ради.

7.2. Бухгалтерський облік та звітність закладу здійснюється у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами.

8. Ліквідація та реорганізація Закладу

8.1 .Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2 . Рішення про реорганізаціго чи ліквідацію клубного закладу 
приймається Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному 
законодавству.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Хорошівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської облает

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Хорошівська публічна бібліотека» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури, який забезпечує права громадян на доступ до інформації, 
здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого 
спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Метою створення Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у 
тимчасове користування громадян.

1.5. Заклад є складовою частиною соціальної сфери Безлюдівської селищної 
ради.

1.6. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про культуру» «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу», нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями 
Засновника та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: смт.Хорошеве, пров. Культури №15, Харківського 
району, Харківської області.

2. Основні завдання та напрямки діяльності

2.1 .Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 
упорядкований бібліотечний фонд і надає у тимчасове користування фізичним 
та юридичним особам.

Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних інтересів 
громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті навичок і умінь 
орієнтуватися у зручному потоці інформації.



2.2 . Основними завданнями Закладу є:
- забезпечення нрава громадян на доступ до інформації, здійснення 

сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру 
бібліотечних та інформаційних послуг;

- розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, 
вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть 
успішному розвитку особистості;

- формування та збереження бібліотечного фонду;
- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
- просвітницька та соціокультурна діяльність;
- краєзнавство;
- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;
- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості роботи 

на основі нової інформаційної техніки і технологій, 
комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 
шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 
користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 
користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 
культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 
свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 
творчого розвитку;

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських 
цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 
державотворення;
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, - організація та ведення 
довідково-бібліографічного відділу з прищеплення їм навичок користування 
книгою та бібліотекою;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 
одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 
інші документи, необхідні для організації культурно-виховного 
процесу. Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, брошури, 
журнали), періодика та комп’ютерна техніка;

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 
вибувають з нього;



3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;
3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, тематичні 
та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у користування 
на певний час додому;

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 
роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 
відкритих переглядів лі тератури, книжкових виставок, наочної інформації, тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 
використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення;
3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 
користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і 
нові інформаційні технології.

3.13. Веде самостійно та спільно з іншими організаціями та установами, 
навчальної та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства.

3.14. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу 
згідно з установленим порядком;

4. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

4.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
4.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і не має статусу 

юридичної особи.
4.3. За погодженням з відділом культури,туризму та спорту, Заклад має 

право брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері надання інформаційних послуг населенню.

4.4. Заклад зобов’язаний: проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4.5. Заклад провадить діяльність з урахуванням таких принципів:
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток.

4.6. Заклад може організовувати роботу у приміщеннях інших закладів та 
установ відповідно до укладених угод.



4.7. Заклад може залучати до участі в заходах дошкільні, позашкільні, 
загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та 
організації.

4.8. Надає організаційно - методичну, допомогу керівникам бібліотечних 
закладів Безлюдівської об’єднаної громади.

4. Управління Закладом

5.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповдно до діючого законодавства.

5.2. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

5.3. Обов’язки керівника:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління Закладу;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням.

- плани роботи Закладу погоджує з відділом культури туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради;

- забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного 
рівня працівників Закладу.

б.Структура та фінансування Закладу

6.1 .Структура та штати Закладу визначаються з урахуванням кількості її 
користувачів, видачі документів, відвідувань в т.ч. веб-сайту та соціально- 
культурних заходів, а також впровадження рівня інформаційних технологій.

6.2. Структура Закладу затверджується Засновником.
6.3. Залежно від показників (п.6.1) у структурі Закладу можуть 

зат ве р д жу ват и с я:
- відділ обслуговування дітей (юнацтва);

- відділ(сектор) комплектування та каталогізування фондів;
- методичний відділ;
- нестаціонарного обслуговування;
- інформаційних технологій тощо.
6.4. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
6.5. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього положення.
6.6. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:

- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як грати, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;



- інші не заборонені законодавством джерела.

7. Звітність.

7.1. Складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської 
селищної ради.

7.2. Бухгалтерський облік та звітність закладу здійснюється у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами.

8. Ліквідація та реорганізація Закладу

8.1 .Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2 . Рішення про реорганізацію чи ліквідацію клубного закладу 
приймається Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному 
законодавству.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Лизогубівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Лизогубівська публічна бібліотека» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури, який забезпечує права громадян на доступ до інформації, 
здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого 
спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Метою створення Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у 
тимчасове користування громадян.

1.5. Заклад є складовою частиною соціальної сфери Безлюдівської селищної 
ради.

1.6. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про культуру» «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу», нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями 
Засновника та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: с. Лизогубівка, вул. Лугова, №3, Харківського району, 
Харківської області.

2. Основні завдання та напрямки діяльності

2.1 .Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 
упорядкований бібліотечний фонд і надає у тимчасове користування фізичним 
та юридичним особам.



Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних інтересів 
громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті навичок і умінь 
орієнтуватися у зручному потоці інформації.

2.2 . Основними завданнями Закладу є:
- забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення 

сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру 
бібліотечних та інформаційних послуг;

- розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, 
вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть 
успішному розвитку особистості;

- формування та збереження бібліотечного фонду;
- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
- просвітницька та соціокультурна діяльність;
- краєзнавство;
- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;
- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості роботи 

на основі нової інформаційної техніки і технологій, 
комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 
шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 
користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 
користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 
культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 
свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і 
творчого розвитку;

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських 
цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 
державотворення;
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, - організація та ведення 
довідково-бібліографічного відділу з прищеплення їм навичок користування 
книгою та бібліотекою;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 
одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 
інші документи, необхідні для організації культурно-виховного 
процесу. Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, брошури, 
журнали), періодика та комп’ютерна техніка;



3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 
вибувають з нього;

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення докумен ті в;

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;
3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, тематичні 
та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у користування 
на певний час додому;

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 
роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 
відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 
використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення;
3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 
користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і 
нові інформаційні технології.

3.13. Веде самостійно та спільно з іншими організаціями та установами, 
навчальної та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства.

3.14. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу 
згідно з установленим порядком;

4. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

4.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
4.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і не має статусу 

юридичної особи.
4.3. За погодженням з відділом культури,туризму та спорту, Заклад має 

право брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері надання інформаційних послуг населенню.

4.4. Заклад зобов’язаний: проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4.5. Заклад провадить діяльність з урахуванням таких принципів: 
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток.

4.6. Заклад може організовувати роботу у приміщеннях інших закладів та 
установ відповідно до укладених угод.



4.7. Заклад може залучати до участі в заходах дошкільні, позашкільні, 
загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та 
організації.

4.8. Надає організаційно - методичну, допомогу керівникам бібліотечних 
закладів Безлюдівської об’єднаної громади.

5. Управління Закладом

5.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповдно до діючого законодавства.

5.2. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

5.3. Обов’язки керівника:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління Закладу;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням.

- плани роботи Закладу погоджує з відділом культури туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради;

- забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного 
рівня працівників Закладу.

6. Структура та фінансування Закладу

6.1 .Структура та штати Закладу визначаються з урахуванням кількості її 
користувачів, видачі документів, відвідувань в т.ч. веб-сайту та соціально- 
культурних заходів, а також впровадження рівня інформаційних технологій.

6.2. Структура Закладу затверджується Засновником.
6.3. Залежно від показників (п.6.1) у структурі Закладу можуть 

затверджуватися:
- відділ обслуговування дітей (юнацтва);

- відділ(сектор) комплектування та каталогізування фондів;
- методичний відділ;
- нестаціонарного обслуговування;
- інформаційних технологій тощо.
6.4. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
6.5. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього положення.
6.6. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:

- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;



- інші не заборонені законодавством джерела.

7. Звітність.

7.1. Складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської 
селищної ради.

7.2. Бухгалтерський облік та звітність закладу здійснюється у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами.

8. Ліквідація та реорганізація Закладу

8.1 .Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2 . Рішення про реорганізацію чи ліквідацію клубного закладу 
приймається Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному 
законодавству.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад

«Котглярівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Котлярівська публічна бібліотека» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури, який забезпечує права громадян на доступ до інформації, 
здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання 
широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Метою створення Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються 
у тимчасове користування громадян.

1.5. Заклад є складовою частиною соціальної сфери Безлюдівської 
селищної ради.

1.6. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Про культуру» «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», нормативно-правовими актами органів державної влади, 
рішеннями Засновника та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: с. Котляри, вул. Миру №1, Харківського району, 
Харківської області.

2. Основні завдання та напрямки діяльності

2.1 .Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 
упорядкований бібліотечний фонд і надає у тимчасове користування 
фізичним та юридичним особам.

Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних 
інтересів громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті 
навичок і умінь орієнтуватися у зручному потоці інформації.

2.2 . Основними завданнями Закладу є:



- забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення 
сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру 
бібліотечних та інформаційних послуг;

- розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, 
вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що 
сприятимуть успішному розвитку особистості;

- формування та збереження бібліотечного фонду;
- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
- просвітницька та соціокультурна діяльність;
- краєзнавство;
- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної робо ти з питань книгознавства;
- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості 

роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, 
комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 
шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 
користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 
користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 
культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 
свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 
творчого розвитку;

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських 
цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 
державотворення;
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, - організація та ведення 
довідково-бібліографічного відділу з прищеплення їм навичок користування 
книгою та бібліотекою;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 
одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 
інші документи, необхідні для організації культурно-виховного 
процесу. Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, 
брошури, журнали), періодика та комп’ютерна техніка;

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 
вибувають з нього;

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;



3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;
3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, 
тематичні та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у 
користування на певний час додому;

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 
роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 
відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, 
тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 
використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні погреби користувачів та ступінь їх 
задоволення;

3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 
задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 
користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний 
досвід і нові інформаційні технології.

3.13. Веде самостійно та спільно з іншими організаціями та установами, 
навчальної та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства.

3.14. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу 
згідно з установленим порядком;

4. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

4.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
4.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і не має статусу 

юридичної особи.
4.3. За погодженням з відділом культури,туризму та спорту, Заклад має 

право брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері надання інформаційних послуг населенню.

4.4. Заклад зобов’язаний: проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4.5. Заклад провадить діяльність з урахуванням таких принципів: 
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток.

4.6. Заклад може організовувати роботу у приміщеннях інших закладів 
та установ відповідно до укладених угод.



4.7. Заклад може залучати до участі в заходах дошкільні, позашкільні, 
загально-освітні, професійно-технічні, виші навчальні заклади, інші заклади та 
організації.

4.8. Надає організаційно - методичну, допомогу керівникам 
бібліотечних закладів Безлюдівської об'єднаної громади.

5. Управління Закладом

5.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником 
Закладу, що призначається відповдно до діючого законодавства.

5.2. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

5.3. Обов’язки керівника:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого 
в оперативне управління Закладу;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і 
визначає перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням.

- плани роботи Закладу погоджує з відділом культури туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради;

- забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та 
культурного рівня працівників Закладу.

б. Структура та фінансування Закладу

6.1 .Структура та штати Закладу визначаються з урахуванням кількості її 
користувачів, видачі документів, відвідувань в т.ч. веб-сайту та соціально- 
культурних заходів, а також впровадження рівня інформаційних технологій.

6.2. Структура Закладу затверджується Засновником.
6.3. Залежно від показників (п.6.1) у структурі Закладу можуть 

затверджуватися:
- відділ обслуговування дітей (юнацтва);

- відділ(сектор) комплектування та каталогізування фондів;
- методичний відділ;
- нестаціонарного обслуговування;
- інформаційних технологій тощо.
6.4. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
6.5. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього положення.
6.6. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:

- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;



- інші не заборонені законодавством джерела.

7. Звітність

7.1. Складає звітність про роботу закладу та надає для узагальнення до 
комунального закладу «Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської 
селищної ради.

7.2. Бухгалтерський облік та зві гність закладу здійснюється у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами.

8. Ліквідація та реорганізація Закладу

8.1 .Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2 .Рішення про реорганізацію чи ліквідацію клубного закладу 
приймається Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному 
законодавству.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальний заклад 

«Васищівська публічна бібліотека» Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Васищівська публічна бібліотека» (далі Заклад) 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області є 
закладом культури, який забезпечує права громадян на доступ до інформації, 
здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого 
спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

1.2. Засновником Закладу є Безлюдівська селищна рада (далі Засновник). 
Заклад підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.3. Контроль та координацію роботи Закладу здійснює відділ культури, 
туризму та спорту Безлюдівської селищної ради.

1.4. Метою створення Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у 
тимчасове користування громадян.

1.5. Заклад є складовою частиною соціальної сфери Безлюдівської селищної 
ради.

1.6. Заклад має статус бюджетної неприбуткової організації.
1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про культуру» «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу», нормативно-правовими акгами органів державної влади, рішеннями 
Засновника та цим Положенням.

1.8. Адреса Закладу: 62466, смт.Васищеве, вул. Орєшкова, №496, 
Харківського району, Харківської області.

2. Основні завдання та напрямки діяльності

2.1 .Заклад є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має 
упорядкований бібліотечний фонд і надає у тимчасове користування фізичним 
та юридичним особам.

Заклад спрямовує свою діяльність на поглиблення пізнавальних інтересів 
громадян, підвищує їх інформаційну культуру, сприяє в набутті навичок і умінь 
орієнтуватися у зручному потоці інформації.



2.2 . Основними завданнями Закладу є:
- забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення 

сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру 
бібліотечних та інформаційних послуг;

- розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, 
вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть 
успішному розвитку особистості;

- формування та збереження бібліотечного фонду;
- опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
- просвітницька та соціокультурна діяльність;
- краєзнавство;
- ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами, 

навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;
- розширення сфери нових бібліотечних послуг, підвищення якості роботи 

на основі нової інформаційної техніки і технологій, 
коми'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 
шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій 
користувачів бібліотеки;

- сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності 
користувачів бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової 
культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 
свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 
творчого розвитку;

- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських 
цінностей, історичної, та культурної спадщини, ідеї національного 
державотворення;
використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

- виховання інформаційної культури читачів, - організація та ведення 
довідково-бібліографічного відділу з прищеплення їм навичок користування 
книгою та бібліотекою;

- вступ до закладу, як читача, здійснювати за бажанням громадянина або 
одного з батьків з наступним оформленням формуляра читача.

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Заклад формує бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, 
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, художня література та 
інші документи, необхідні для організації культурно-виховного 
процесу. Обов'язково у фонді Закладу мають бути документи (книги, брошури, 
журнали), періодика та комп'ютерна техніка;

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або 
вибувають з нього;



3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду;
3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і 

систематичні каталоги) систематичну і краєзнавчу картотеку статей, тематичні 
та інші картотеки;

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування;

3.7. Обслуговує читачів бібліотеки з наданням літератури у користування 
на певний час додому;

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде 
роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, 
відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації, тощо;

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та мало 
використовуваних книг;

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення;
3.11. Проводить культурно-просві тницькі заходи, спрямовані на 

задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп 
користувачів (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

3.12. Вивчає, впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і 
нові інформаційні технології.

3.13. Веде самостійно та спільно з іншими організаціями та установами, 
навчальної та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства.

3.14. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Закладу 
згідно з установленим порядком;

4. Організаційно-правові засади діяльності Закладу

4.1. Засновник забезпечує функціонування та розвиток Закладу.
4.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і не має статусу 

юридичної особи.
4.3. За погодженням з відділом культури,туризму та спорту, Заклад має 

право брати участь в установленому порядку в реалізації державних, обласних 
та інших цільових програм у сфері надання інформаційних послуг населенню.

4.4. Заклад зобов’язаний: проводити діяльність у відповідності до цього 
Положення та діючого законодавства.

4.5. Заклад провадить діяльність з урахуванням таких принципів:
- повага до прав людини;
- рівність, відкритість та доступність;
- сталий розвиток.

4.6. Заклад може організовувати роботу у приміщеннях інших закладів та 
установ відповідно до укладених угод.



4.7. Заклад може залучати до участі в заходах дошкільні, позашкільні, 
загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та 
організації.

4.8. Падає організаційно - методичну, допомогу керівникам бібліотечних 
закладів Безлюдівської об'єднаної громади.

5. Управління Закладом

5.1. Безпосереднє управління Закладом здійснюється керівником Закладу, 
що призначається відповдно до діючого законодавства.

5.2. Вимоги до керівника: повинен мати повну або базову фахову вищу 
освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр).

5.3. Обов’язки керівника:
- організовує роботу Закладу, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань, стан і збереження майна, переданого в 
оперативне управління Закладу;

- забезпечує планування роботи Закладу, планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з цілей, передбачених Положенням.

- плани роботи Закладу погоджує з відділом культури туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради;

- забезпечує підвищення професійного, загальноосві гнього та культурного 
рівня працівників Закладу.

б. Структура та фінансування Закладу

6.1 .Структура та штати Закладу визначаються з урахуванням кількості її 
користувачів, видачі документів, відвідувань в т.ч. веб-сайту та соціально- 
культурних заходів, а також впровадження рівня інформаційних технологій.

6.2. Структура Закладу затверджується Засновником.
6.3. Залежно від показників (п.6.1) у структурі Закладу можуть 

затверджуватися:
- відділ обслуговування дітей (юнацтва);

- відділ(сектор) комплектування та каталогізування фондів;
- методичний відділ;
- нестаціонарного обслуговування;
- інформаційних технологій тощо.
6.4. Для досягнення мети визначеної в цьому Положенні Засновник надає 

Закладу майно на праві оперативного управління.
6.5. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього положення.
6.6. Джерелами фінансування діяльності Закладу є:

- кошти бюджету селищної ради;
- кошти, що надходять як гранти, благодійні внески, добровільні 

пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземних;



- інші не заборонені законодавством джерела.

7. Звітність

7.1. Складає узагальнену звітність по бібліотечних закладах Безлюдівської 
об’єднаної громади та подає її до відділу культури, туризму та спорту 
Безлюдівської селищної ради.

7.2. Бухгалтерський облік та звітність закладу здійснюється у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами.

8. Ліквідація га реорганізація Закладу

8.1 .Реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється за рішенням 
Засновника, або рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2 . Рішення про реорганізацію чи ліквідацію клубного закладу 
приймається Засновником в разі, якщо воно не суперечить чинному 
законодавству.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



рішенням X сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 15 червня 2021 року

Структура закладів культури Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області на 2021 рік

Комунальний заклад «Безлюдівська публічна бібліотека» 
Без л юд і вс ь кої селищної ради Харківського ра й о ну Харківської області

№ п/п Найменування структурного підрозділу, 
посади

Кількість штатних 
одиниць

1. Завідувач бібліотеки 1
2. Прибиральник службових приміщень 0,25
3. Оператор котельні 1
Всього 2,25

Комунальний заклад «Васищівська публічна бібліотека» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ п/п Найменування структурного підрозділу, 
посади

Кількість штатних 
одиниць

1. Завідувач бібліотеки 1
2. Прибиральник службових приміщень 0,5
Всього 1,5

Комунальний заклад «Хорошівська публічна бібліотека» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ п/п Найменування структурного підрозділу, 
посади

Кількість штатних 
одиниць

1. Завідувач бібліотеки 1
Всього 1

Комунальний заклад «Котлярівська публічна бібліотека» 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ п/п.

1.

Найменування структурного підрозділу, 
___посади

Завідувач бібліотеки

Кількість штатних 
одиниць

1
Всього 1
Комунальний заклад «Лизогубівська публічна бібліотека» Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області
№ п/п Найменування структурного підрозділу, 

посади
Кількість штатних 

одиниць
1. Завідувач бібліотеки 1
2. Опалювач 0,25
Всього аоНУ Xa/J ❖ Хч 1,25

І / к І л А / гБезлюдівський селищний Родова Ш °' \//її Микола КУЗЬМІНОВі«ЗА гад г 1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую
штат у кількості 7,25 штатних одиниі 
з місячним фондом заробітної плати

Тридцять чотирі тисячі триста вісім
00 коп.
Безлюдівський селищний голову

//її М.М. Кузьм і н
(число; місяць, рік) М. П.

7/
ро

 ).о
т

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2021 РІК 

комунальних закладів 

вводиться в дію з 16 червня 2021 року

№ з/п
Назва структурного підрозділу та 

посад

Кількість 
штатних 

посад
Тарифни 
й розряд

Посадовий 
оклад (грн.)

Фонд оплати 
праці по 

посадовий 
окладам

Надбавка за складність 
та напруженість надбавка Доплати (грн.)

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць 
(грн.)

Фонд 
заробітної 

плати на рік 
(грн.)% Сума, грн % сума

Вислуга років

%
Сума, 
грн.

Сума, 
грн.

Сума, 
грн.

Комунальний за клад" Безлюдівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
1 Завідувач філією 12 5660,00 5660,00 50% 2830,00 30% 1698,00 10188,00 122256,00

2
Прибиральник службових 
приміщень 0,25 1 2670,00 668,00 668,00 8016,00

3 Оператор котельні І 2670,00 2670,00 2670,00 32040,00
всього 2,25 11000 8998 2830 0 0 0,3 1698 0 0 13526,00 162312,00

Комунальний заклад" Васищівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
1 Завідувач філією 12 5660,00 5660,00 50% 2830,00 30% 1698,00 10188,00 122256,00

2
Прибиральник службових 
приміщень 0,5 1 2670,00 1335,00 1335,00 16020,00
всього 1,5 8330 6995 2830 0 0 1698 0 0 11523,00 138276,00

Комунальний за клад" Хорошівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
1 Завідувач філією 12 5660,00 5660,00 50% 2830,00 10% 566,00 9056,00 108672,00

всього 1 5660 5660 2830 0 0 566 0 0 9056,00 108672,00
Комунальний заклад" Котлярівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

1 Завідувач філією 12 5660,00 5660,00 50% 2830,00 20% 1132,00 9622,00 11 5464,00
всього 1 5660 5660 2830 0 0 1132 0 0 9622,00 115464,00

комунальний заклад"Лизогубівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
І Завідувач філією >■ , а 5660,00 5660,00 50% 2830,00 30% 1698,00 10188,00 122256,00
2 Опалювач //С V 2670,00 1335,00 1335,00 16020,00

всього І,5~" 8330 6995 2830 0 0 1698 0 11523,00 138276,00
РАЗОМ 25, і 38980 34308 14150 6792 55250,00 663000,00

І S S [
Безлюдівський СеЛШПН'ИЙ ГОЛ< 

1\ \
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А Микола КУЗЬМІНОВ

Головний бухгалтер Олександра КАЛАШНИК



і
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

X сесія VIII скликання

Р1 Ш Е Н Н Я

від 15 червня 2021 року

Про включення об’єктів 
комунального майна Безлюдівської 
селищної ради, які підлягають 
передачі в оренду, до переліків 
першого та другого типу

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами 
Безлюдівської селищної ради, врегулювання правових, економічних та 
організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду майна, що перебуває 
в комунальній власності, керуючись Господарським кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законами України «І іро місцеве самоврядування 
в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», постановою 
Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального 
майна» від 03.06,2020 № 483, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
спільної власності, територіальних громад та житлово - комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити об’єкти комунального майна Безлюдівської селищної ради, 
які підлягають передачі в оренду, до Переліків:

1.1 першого типу за адресами:
- Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Овочева (в 

частині водонапірної баніти) площею К) кв.м.;
- Харківська область, Харківський район, сел. Хорошеве, вул. Культури (в 

частині водонапірної башти) площею 10 кв.м.;
1.2 другого типу за адресою:
- Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Орєшкова, 

49, площею 14 кв.м. (передача в оренду Головному управлінню Пенсійного 
фонду України в Харківській області).

2. Секретарю Безлюдівської селищної ради забезпечити оприлюднення 
цього рішення в установленому законодавством порядку.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань спільної власності, територіад^яих громад та житлово - комунального 
господарства (Чечуй І.В.). ,

Безлюдівський селищний гол на
«%.

Микола Кузьмінов

|>------ //
... '
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року
рішення

см і. Безлюдівка

Про внесення змін до рішення II 
сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 
22.12.2020 року «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» та додатків до 
нього 
(20526000000)
(код бюджету)

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

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення П сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 165 710 648 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 162 096 950 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 3 613 698 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 190 023 290 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 153 699 101 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету 36 324 189 гривень;

профіцит за загальним фондом селищною бюджету у сумі 8 397 849 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 32 710 491 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

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



селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 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 селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 56 532 883 гривень згідно з додатком 6 
до цього рішення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати 
право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового управління 
Безлюдівської 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 ними 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 та зміни до них протягом 
двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням;

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

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

11.4. Забезпечи ти 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. Виграти 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 головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 рік, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 
цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 



розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 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 начальника 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 201 1 року № 1 І «1 Іро бюджетну класифікацію» (зі 
змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 
змінами), за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до 
рішення селищної ради про селищний бюджет.

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

16. Додатки 1 - 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Секретарю Безлюдівської селищної ради (Стасєва Я.Ю.) забезпечити 

оприлюднення рішення відповідно до вимог етапі 28 Бюджетного кодексу 
У країн и.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, економіки,

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ

танешга 
у

мунальної власності селищної ради.»



Додаток №1
до рішення X сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року

Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет

Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього 
(20526000000)

(код бюджету)

ДОХОДИ 
місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами) 

20526000000

(грн.)

Код
1 Іаіімсіїуваїїня и ілікі

з Класифікації н* доходів бюджету
5 сын о

Би альний 
фонд

Спеціальний фонд

усьої о би». ІЖЄ 1 
ротнії 1 К)

І 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 112 777 900,00 112 758 4(1(1,(1(1 19 500,00 0,00

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

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

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

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

57 122 800,00 ' 57 122 800,00 0.00 0.00

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

2 978 200.00 2 978 200,00 0.00 0,00

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

702 500.00 702 500,00 0,00 0,00

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

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

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

324 000.00 324 000.00 0.00 0,00

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

13030200 <Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу №827 від ЗО 12 2020 
року>

П.ОО 0.00 0.00 0.00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 425 500.00 425 500.00 0.00 0.00

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 31 100.00 31 100.00 0.00 0,00

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

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

557 800.00 557 800,00 0.00 0,00

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

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 784 700.00 1 784 700,00 0.00 0,00

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

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

14031900 Пальне 6 652 800.00 6 652 800.00 0,00 0,00

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

516 000.00 516 000,00 0,00 0,00

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

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

18010000 Податок на майно 25 381 500,00 25 381 500,00 0.00 0,00

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

18 700.00 18 700.00 0.00 0.00

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

151 100,00 151 100.00 0,00 0.00

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

356 500.00 356 500.00 (),()( 0,00

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 0,0С 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 675 500.00 675 500.00 0.00 0,00



18010900 Орендна плата з фізичних осіб І 402 600.00 1 402 600.00 0.00 0.00

18050000 Єдиний податок 16 2X1 500,00 16 281 500,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 673 000,00 673 ()()().()() 0.0(1 9,00

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

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

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

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

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

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

13 500.00 0,00 ІЗ 500,00 0,00

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

3 400.00 0,00 3 400,00 0,00

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

2 600.00 0.00 2 600.00 0,00

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

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

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

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

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

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

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

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 700,00 11 700.00 0,00 0,00

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

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

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

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

22080400 Надходження від орендної плати за користування 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

1 1 200.00 1 1 200.00 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)

1 15 720 600,01 113 189 800,00 2 530 800,00 327 700,00

40000000 Офіційні трансферти 49 990 048,01 48 907 150,00 1 082 898,00 1 082 898,00

41000000 Від органів державного управління 49 990 048,01 48 907 150,00 1 082 898,00 1 082 898,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 700,01 9 7011,00 0,01 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

9 700.0С 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

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам I 893 300,00 1 893 300,00 0,00 0,00

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

І 893 300.00 1 893 300.00 0.00 0.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 4X0 74Н,00 2 397 850,110 1 082 898,00 1 082 898,00

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

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

697 148,00 697 148,00 0.00 0,00

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

33 219.00 33 219.00 0.00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 042 402.00 959 504.00 1 082 898.00 1 082 898.00

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

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

X
а С е

Разом доходів ао«У 'X
Я* ----

165.7111 64Х.ІИІ 162 096 950,00 3 613 698,00 1 410 598,00



Додаток № 2 

до рішення X сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року Про 
внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської 

селищної ради VIII скликання від 22.12.2020 року «Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021 

рік» та додатків до нього 
(20526000000) 
(код бюджету)

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)______________________________________________________________________________________________________________________________ гри.

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

> СЬОГО
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 3 3 4 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 24 312 642 -8 397 849 32 710 491 32 427 526

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету

24 312 642 -8 397 849 32 710 491 32 427 526

208100 11а початок періоду 28 539 585 24 659 703 3 879 882 3 771 682
208200 1 !а кінець періоду 4 226 943 2 788 639 1 438 304 1 330 104

208400
Кош ти, піо передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-30 268 913 30 268 913 29 985 948

X Загальне фінансування -8 397 849 32 710 491 32 427 526

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування іа активними операціями 24 312 642 -8 397 849 32 710 491 32 427 526

602400
Копни, що передаються із заі адьпого фопд\ 
бюджеіл ДООЮДЖеіЛ РОЗВИТИ) (иш£Й^>ІІО1£) 
фонду) оНУ ХаХ

’ЗО 268 913 30 268 913 29 985 948

X Загальне фінансування -8 397849 32 710 491 32 427 526

Безлюдівській селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

у co V ' г / T’' &> //



Додаток №3

jo рішення л сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 15 06 2021 року Пре внесення лн н де рішення II сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 22 12 2"2" року -ІІроселищний бюджет 

Безлюдівської селищної ради на 2"2І рік- га додатків до нього 
12О526ОЇ.КХМХЗ) 
• код бюджету >

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

( І рн )

Код Типові" 
програмно: 

- класифікацій
ВИДаткж ■ ■ 

крсдіп\н.ін‘<-і 
місцевої.
бк'.ІЖС

ф\ ньцо'ч.і.і ьної

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 3 НИХ 3 них

головного розпорядника коштів місцевого бюджет', 
відповідального виконавця, найменування бюджсіиоі 

програми згідно з Т и повою програмною класифікації ю 
видатків га кредитування місцевого бюджету

усьог0
видатки 

споживання оплата
праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки

розвитих
у свої о

у тому ЧИСЛІ 
бюджет

розвитку

видатки 

споживання оплата 
праці

комунальні 

послуги га 

енергоносії

вила гки

розвитих

Ра ЮМ

3 4 5 6 7 8 9 11 12 ІЗ 14 15 16

(НІМИМИ) Безлюдівська селищна рада 74 352 ІМІЗ.ЇМЇ 73 452 063,00 37 950 052.00 11 769 245.00 900 00(1.1)11 34 61“ 22 4.00 33 145 924.(8) 1 342 Х00.00 0.0(1 0.1Н) 33 2'4 424.0(1 I (IX 969 2X7.181

0110000 Безлюдівська селищна рада 74 352 (ИіЗ.ОО 73 452 063.00 37 950 052.00 11 769 245.00 900 (Кііі.іііі 34 (11 ■ 224.00 33 145 924.181 1 342 ЖИМИ» 0.0(1 1 І.ІИІ 33 2’4 424.00 ІОК 969 287.(8»

О1ОО ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 21215 ‘Н4.ІНІ 21 215 914.18) 15 137 3N0.O0 1 129 415.00 (і.іні 332 59Х.ІИІ 332 598.(8» 0.(10 0.0(1 оди» 332 59Х.ОІІ 21 54Х 512.00

01 нп >«• HIM. 0111

Організаційне інформаційно-аналітичне іа 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної \ міси ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рал

2<і .>5і. 24 і."О 20 "5і> 241.00 14 ІХІ 910.00 1 129 415.00 3 32 59Х.(н • (і.ОО 0.00 • •2 АчХ .ні 20 3X2 Х39.І8І

01 ГоїбО OK

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

-955 47U.OO О.00 0.00 1 165 673.18)0111 (місті Кінві). селищах, селах, територіальних 

громадах

------ і— ------м+л 673.00 _ - 0.00

1000 ОСВІТА 25 750 130.0(1 25 750 130.00 12 652 910.00 X (14(1 950.0(1 0.00 1 323 300.00 (1.00 1 323 3(81.00 0.00 (1.(10 0.00 27 (»73 430.(8)

0111010 IUI0 0910 Надання дошкільної освіти 17 121 м>і..«і 17 121 590.00 10 705 280.00 2 088 540.00 (1,(8) 1 323 З(хі.іХ) 0,(Х) IX 444 Х90.ІНІ

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
5 93ь Х7(-.пП 5 93(' $70.00 0.00 5 936 870.00 (І.ІИІ 0.00 0.00 ІТ.І МІ 5 936 870,00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними 

ресурсними центрами
1 А 5Л... я) 15 540.00 0.00 15 540.00 null 0.00 0.00 0.00 ().(К) І І.І И 1 15 540.00

011 1 141 1 141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти
2 37<і 1 зо.ік) 2 376 1 30.00 1 ‘>47 6.30.00 0.00 щю 0.00 0.00 0.00 9.1 Ю О.(М> 2 376 130.(8)

011 1142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Зіиичиин) Зрп 000.00 0.00 0.00 ".’•о о.оо о.ОО 0.00 |>.|«| ЗОО 000.00

2 (МИ) ОХОРОН А ЗДОРОВ'Я 2 526 759.(81 2 526 759.00 0.00 0.00 0.00 195 000.00 195 (8)0.00 0.00 0,00 0.0(1 195 <881.00 2 72 1 759.00

01 1211 1 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надасться центрами первинної медичної (медико- 

санітарної) допомоги

1 24Х 280.00 1 24Х 2X0.00 0.00 0.00 195 (ию.іні 195 000.00 0.00 0.00 ІІ.ІН І 195 (ХЮ.00 1 443 2X0.00



01 12142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби і 
туберкульозом

139 (ХХ).(Х) 1 39 < ХХі.ОО 0.00 ИДИ. 11.1 И 0.1* 0.00 0.00 0.00 0.00 139 ІНИІ.ІН)

01 12144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

939 339.1Х.І 939 339.00 0.00 О.ІМІ О.(Ю 0.00 0.00 0.00 0.00 (ми о.іх) 939 339.00

01 12145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

І(К» 000.00 НИ І ІХХІ.ГХ) 0.00 ■і.іМ 0.00 о.оо 0.00 о.оо 0.00 100 000.00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров я |оо 140.00 Киї І4(і.(Х'І 0.00 ,,н 11.1 ИІ о.(Х) и.(Х) (MX 0.(Х НИ) 140.00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ захист та соці к.іьне 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11) 75X635JH) 10 75Х 635.00 4 5X0 121.00 О.ОО 0.00 124 136.00 124 136.00 0.01) 0,011 0.ІИІ 124 136,00 10 ХХ2 771.00

О|13031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

1 о (Х ИЗ.ОО Ні (Ю0.00 0.00 1 >.( О 0.00 і ІДИ 0.00 10 1НИ1.00

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

36 000.00 36 (ХХ).(Ю 0.00 1 (<(Ю 0.00 о.ои (МК 0.00 36 (НИМИ)

O|13033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

1 >45 (XX).00 3 545 <00.00 0.00 І ІД И) 0.00 11.1 о 11.1 и 1 >.<Х) 3 545ООО.1ИІ

u| ; 1> 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

5< І (ХХІ.(Х) 50 іХХ).(К) 0.00 1 і.(Х) 0.00 0.00 О.(К) о.оо 50 000.00

0113!4O 3)40 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів і 
оздоровлення дітей, шо здійснюються іа раххнок 
коштів на оздоровлення громадян які носі раж дали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4 1 4 < И ХТ.00 414 (XX). (X) 0.00 і 1 1 «і 0.00 < ).(Х і ото 414 ІНИІ.ІН)

0!13160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фімінним особам, які 
надають соціальні послуги громадянауі похилою 
віку, особам з інвалідністю, дням і інвалідністю 
хворим, які не здатні до самообс іуі овування : 
потребують сторонньої ДОІІОМОІ и

2< ин XXІ.(Х) 200 ООО.(Х) 0.00 о.оо Ч.І.И.І 1).(и 1 200 1НМІ.1М)

3210 1050 Організація га проведення громадських роби 4 7(ИИМ) 4 7(Х).ОО 3 850.(0 ........ (■.ПО 1 и НІ О.ОО 1ИХ) 4 700.00

01 1 324 і 3241 1090
Забезпечення діяльності інших складів у сфері 
соціального захисту і соціальної.' забезпечення

5 75<'695.(Х) 5 756 695.00 4 5 76 271.00 124 13<\і" і 124 136.00 <).(> > (НИ) 124 нюи. 5 ХХО ХЗІ.ІИІ

Oil 3242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального іахистх і 
соціального забезпечення

742 240.00 742 24О.00 0.00 (1.00 0.00 1 1.1 Н і (НИ) 742 240.00

4000 КУЛЬТУРА 1 МИСТЕЦТВО 5 569 390.1Н) 5 569 390.00 3 213 420.00 9X2 5X0.011 0.00 О.1М) (І.ІМ) 0.00 0.00 одні 1I.IM) 5 569 390.ІНІ

01 140 30 4030 0824 Забезпечення діяльності біблюїек 1 227 ХОО.(К) 1 227 800.00 754 030.00 162 *<2" ■> ('.(*• 0.00 0.00 И.ІКІ о.оо 1 227 XIMI.1K)

01 140(4) 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 39О.ІХ) XI (>.(Х) 0.00 0.00 ІІ.ІМІ і і.ОО 4 341 590.00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУ РА 1 ( ПОРІ 961 236,00 961 236,00 599 371.1Н) 1І.ІНІ 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00 0.00 (ЦЮ 961 236.ІНІ

011501 1 50) 1 0810
Проведення навчально-тренувальних тборів і змагань 
з олімпійських видів спорту 23о (Ю0.00 2 Зо (XX). 00 0.00 О.ІИІ О.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 230 (НИМИ)

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-трену вальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

73| 236.00 731 236.(0 599 371.00 о.ОО 0.00 0.00 0.00 0.00 731 236.1ИІ

6000 Ж11Т Л О ВО- КО М У Н А Л ЬН Е I (X П ОДА РСТ ВО 5 36Х 570,00 4 46Х 570,00 890 270,00 1511 ххо.оо 91Н) 000.1Н) 4 4X5 2IHUH1 4 4X5 200.00 0.00 <цю 0.00 4 4X5 2 (ИМИ) 9 Х53 77(ЦЮ

011601 1 601 1 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

37 900.00 37 90U.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 11.(.И.) 0.00 37 94НЦИ)

0116014 60)4 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 9X3 700.00 983 700.00 0.00 420(ХХНиі 0.(0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (и X । 983 700.00



0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств. установ 
та організацій то виробляють, виконують та або 
надають житлово-комунальні послуги

9(К) (ИХ)ДХ) 0.00 (.ДНІ ’МИ) 9іХ)<ИХ>ДХ) О.(Х) оди оди од И 900 ООО.ІМ)

01 16030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 446 970.00 3 446 970.00 Х90 27(>.'иі 1 оч| ххіідиі ОдХ 4 4X5 200.00 4 4X5 200. (X) (ІДИ оди ОДИ 4 4X5 200ДИ 7 932 170.1Н)

7000 ЕКОНОМІЧНА діяльність X17 999.ЇМ) XI7 999.00 ОДИ) 0.00 О.ІИІ 2Х 137 490.00 2Х 00Х 990.00 ОДНІ ОДНІ ОДИ 2Х 137 490.01 2Х 955 4Х9ДМ)

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 66('5<ІДИ) бо 050.00 II IH 49 064.00 49 064.1Х ОДИ) од К 49 064ДК 115 114.00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

0.00 0.00 ■ ід я і 11 (ц 2 794 1 1(1.00 2 794 110.(И "Д- 0.00 2 794 1 10.00 2 794 1 Н).(И)

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та іакладів 0.00 0.00 ■ми) ОДХ) 2 2(*д (ЛИ). 00 2 200 000.00 ОДИ) -ДИ идХ) 2 2(H) (ХХ)дн 2 21Н) (НИМИ)

0117324 7324 0443 Будівництво установ іа закладів культури 0.00 0.00 • чи. і ІДИ 17 953 272.00 17 953 272ДК ОДНІ (і.ОС 1 7 953 272ди 17 953 272.00

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

461 319.00 461 319.00 1ІДИ) 5 пі 2 544.00 5 012 544ДХ) пд'И. 5 012 544ДИ 5 473 863.00

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об t ктів транспортної 
інфраструктури

ЗХ 630.00 ЗХ 630.00 ОДИ) 0.00 0.00 оди. ОДИ' ОДХ) ЗХ 630.1ИІ

0117461 7461 0456

Утримання та ро івиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюлжеіу

250 (ХЮ.00 250 (XX).00 І ІДИ) 0.00 0.00 одХ) 0.00 250 000.00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій оріанів місцевого 
самоврядування

2 і к іо.оо 2 (XX).00 0.00 0.00 ..... ОДИ) ОДИ! 2 000.00

0117691 7691 0490

Виконання за.хо іів іа рахунок цільових фондів, 
створених Верховною Радон’ Аніономної Республіки 
Крим органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчім влади і фондів, 
хтворених Верховною Радон» Авюномної Республіки 
Крим органами місцевою са.моврял»вання і 
місцевими оріанами виконавчої влади

0.(Х) ОДХ) ОДИ) 12х 500.00 0.00 .ІДИ) І2Х 5(И)ДИ) 12Х 501IJM)

«ООО ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 1 3X3 4311.00 1 3X3 43І1.ІИ) Х76 5X1I.IHI 104 420.01) II.IHI 19 5ІИ»ДИ) ІІ.ІИІ 19 5ОО.ІМІ ОДНІ ІІ.ІИІ 0.00 1 402 930.ІИ)

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1 3X3 430.00 1 3X3 430.00 Х7<- зх...... 1 iJ 42» ■ ' " • 0.00 О.(Х) • і ДИІ Оди) 1 3X3 430.1И)

0118340 8340 0540 Природоохоронні іа.ходи іа рахунок цільових фондів 0.00 0.00 ІдДНІ |ч 5(Х).00 |9 ЗИЮ. оди) Оди) 19 500.00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 Оіх 513.00 73 01X513.00 52 0X9 579.1Н і 66’ 353.ІЮ II.IHI 1 KI4 765.00 372 965.00 731 ХОО.ОО 6Х 696.1Н) ІІДН» 372 965.00 74 123 27Х.1И)

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 0ІХ 513.00 73 01X513.00 52 0X9 579.1 ні 667 353.00 ОДНІ 1 1114 765.00 372 965.00 731 ХОО.ОО 6Х 696.1Н) 0.00 372 965.00 74 123 278,00

0100 ДЕРЖАВНЕ А ПРАВЛІННЯ 2 330 659.ІИ) 2 330 659.00 1 XII 745.ІИІ 11.00 ОДНІ 90 000.00 90 ІИИІ.ІМ) 0.00 ОДНІ 0.00 90 ІИИІДИІ 2 420 659.00

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

2 330 659.00 2 330 659.00 1 XI 1 743 ... 'ІДИ) >ИІ ІКИІД.Х) 90 000.00 1И' ш«> 90 00()Д X і 2 420 659.00

1000 ОСВІТА 69 040 393.00 69 040 393.00 4Х 929 923.ІМІ 667 353ДМ) 11.00 1 014 765.1И) 2X2 965.1X1 731 ХОО.ОО 6Х 696.00 ОДИ) 2X2 965.00 70 055 158.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

IX 334 764.00 1 X 334 764.00 чи 321 5бЗдн) ІІ.ІИІ 1,43 <чх >.00 0.00 ''45.чиои. Оди) 0.00 ОДХ) 1X9X0 364.00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіі и міжшкільними 
ресурсними центрами

3 501 764.00 3 501 764.00 2 442 22'-?«і 345 790.n0 ОДИ) Х<> 200.00 0.00 хі< 200.(10 (>Х 696.1 И) 0.00 0.00 3 5X7 964.00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами
■загальної середньої освіти

44 606 .300,00 44 606 300.00 36 562 541 д • 11.1 II1 ІІ.ІИІ (1.00 0.00 оди) О.(Х) 0.00 ОДИ) 44 606 300.00

0611141 1 141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 031 .352.00 2 031 352.00 1 549 5бІдиі 0.00 (ІДИ) 0.00 0,00 ОДИ) ОДИ) 0.00 0.00 2 031 352.00



0611142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 < і 860.00 |О Хбн

0611181 1 181 0990

Співфінансування іаходів. шо реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

39 311.00 39 ЗІ І.'"»

0611182 1 182 990

Виконання іаходів. спрямованих на забезпечення 
якісної сучасної іа доступної загальної середньої 
освіти -Нова українська школа» за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам

414 1X3.(X) 414 ІХЗ.ип

0611200 1200 0990

Надання освіти іа рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам і особливими освітніми 
погребами

68 640.00 37

0611210 1210 0990

Надання освпи іа рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

33 219.00 33 21» -я. 27

5000 ФВІІЧН \ КУ. ІЬТХ РУ 1 СПОРТ І 647 461.110 І 647 46І.ІИІ 1 34"

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комхнальних диіячо-юнапьких спортивних шкіл

1 647 461.00 1 «47 4« ■' “■

3700000 Фінансове управління Безлюдівської селищної 
ради 6 328 525.00 6 328 525.00 3 "45

371 ()(ММ) Фінансове управління Безлюдівської селищної 
ради 6 328 525.00 6 328 525.00 3 "45

0100 ДЕРЖАВНЕ 5 ПРАВ. ІІННЯ 4 735 350.00 4 735 35О.ІНІ 3 "45

3710160 0160 01 1 1
Керівниці во : управління у відповідній сфері у містах 
(міси Києві> селищах, селах, територіальних 
іромалах

4 735 350.(X) j 733 зз. .... ■•743

9000 \11Ж Б К). ЇЖ ЕТН1 І Р А НСФ Е РТ11 1 593 175.00 1 593 175.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції і місцевого бюджету 1 293 175.00 1 293 I7S ..

3719800 9800 0180
Субвенція і місцевою бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів \

'7 а 'в’.?? 

І лону Х?,

X X X
о*~

УСЬОГО Ъ ~ ' Ї 53 699 101.00 Ч ^52 799 hk.iHi 93 785

Безлюдівський селищний голова



олх 0.00 О.00 0.00 и. - < НИ 10 Х60ДИІ

0.00 0.00 о.ос 0.00 <>.00 0.1 к о.ос 39 3II.HO

1 I.) и (1.1)11 2X2 965.00 2X2 9(>5.(И) U.00 ..... 2X2 965.00 697 I4X.IMI

< І.ІИІ о.оо 0.00 ОДНІ илю О.оо 0.00

о.оо 0.00 0.00 0.00 О.00 0.1*1 0.00 33 2І9.ІИІ

91 І.ІИІ 11.011 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 О.ІИІ 1 647 461.IKI

".(К) 0.00 ИДИ) ' ни) )).(И1 0.00 1 647 461 ДНІ

Х70.00 О.ІИІ 0.00 602 2 00.00 602 2ІИЦИІ О.ІИІ 0.00 О.ІМ) 602 200.00 6 930 725.ІИІ

X^O.OII 0.00 0.00 602 2ІИІ.00 602 2ІИІ.ІИІ 11.00 ОДНІ 0.00 602 200.ІИ) 6 930 725.00

Х7||.| HI ІІ.ІН) 0.00 45 ІНИІ.ІИ) 45 000.00 ОДНІ ОДНІ 0.00 45 ІНИІДМІ 4 7X0 35О.ІИІ

0.00 45 000.00 45 ОІННИІ 11.(0 (І.ІИІ 45 (XX).OO 4 7X0 350.00

0.00 О.ІИІ 0.00 557 200.00 557 2110.00 11.00 0.00 0.00 557 200.00 2 150 375.00

(НИ.) О.00 о.іні О.(И) ' Н к) ".'"1 0.00 1 293 175.ІИІ

(НИ) о. 00 557 200.00 ) і,' К 1 557 200.00 X57 2IHI.IM)

«II.он 12_43ft 59Х.ІНІ 900 000.00 36 324 1X9.00 34 121 0X9.00 2 074 600.00 6Х 696.1 HI 0.00 34 249 5Х9ДИІ 190 023 290.00

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 4 

до рішення X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 року

1 Іро внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 22 12.2020 року «Про селищний бюджет

Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього

(20526000000)
(код бюджеіу)

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі змінами)
20526000000

(грн.)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету — надавала міжбюджетното трансферту Усього

1 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету

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

9 700

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

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300
41040200 Дотація з місцевої о бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної дода ткової дотації з державного бюджету

1 893 300

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 893 300
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

68 640

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 68 640
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

697 148

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 697 148
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санагорно- 

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

140 160

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

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

30 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області ЗО 800



41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 
курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської

9 970

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 9 970
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

41 310

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 41 310
41053900 Інші субвенції і місцевої о бюджету на співфінансування мініпроєктів- 

переможців обласного конкурсу мініпроскгів "Ефективна медицина 
в і ромаді"

36 864

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 36 864
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради
50 000

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 50 000
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

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

639 339

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 639 339
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, шо утворився на початок бюджетного періоду

33 219

20100000000 Обласний бюджез Харківської області 33 219
41053900 Інша субвенція 650 400

20533000000 Вільхівська селищна рада 650 400
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування мініпроектів- 
переможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина 
в громаді"

282 898

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 282 898
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради
800 000

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 800 000

X УСЬОГО за розділами 1, II, у тому числі: 49 990 048

X загальний фонд 48 907 150

X спеціальний фонд 1 082 898

2. І Іока шики міжбюджетних і рансфер і ів іншим бюджетам

LIC-H,1

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету / 

Код бюджету

Код типової 
програмної 
класифікаці 
ї видатків 

та 
кредитував 

ня місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ 
Найменування бюджету — отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету

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

888 850

20549000000 Південноміська рада 888 850



3719770 9770 Інша субвенція для відшкодування витрат на оплату 
праці педагогічних працівників КПСМНЗ «Бабаївська 
музична школа» Височанської селищної ради

404 325

20532000000 Височанська селищна рада 404 325
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

300 000

99000000000 ДУ "Темнівська ВК№100" 300 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

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

557 200

99000000000 ГУНП в Харківській області 557 200
X X УСЬОГО за розділами 1, II, у тому числі: 2 150 375
X X за і альний фонд 1 593 175
X X сій]€аЬціьний фонд 

--------------Xх, V пН Y Хл . -----------------------------------------------
557 200

Безлюдівській селищний голова^/ М/ 
їжі 1

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 5 
до рішення X сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від І 5 Об 2021 року 
Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 

скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього 

(20526000000) 
(код бюджету)

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році (зі змінами)

( ірн )

20526000000

(код бюджет )

класифікації 
видатків га 

кредит» ВИНИМ 
місцевої. 
бкижс".

'.і.ісі*|'ікаиіі 
видатків та 

кредитування 
місцевої о 
■‘К >ДЖЄІ>

Код
Ф» нк тональної 

класифікації 
видатків га 

кредитування 
бюджет

Найменування 

головного розпорядника 
коштів місцевого бюдже IX 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми <і ідно < Типовою 
програмною класифікацією видатків іа кредитування 

місцевого бюдже із

Паймену вання об'єкта будівництва / 
вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна тривалість 
бу цінніші ва і рік 

початку і 
завершення і

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 
бюджетного 
періоду. %

Обсяі видатків 
бюдже і х розв итку. 

які спрямовуються на 
будівництво об'єкта х 
бюдже Інохіх періоді.

і рішень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду. %

1 > 3 4 5 6 7 8 ч 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 33 145 924,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 33 145 924,00

0100 ДЕ РЖА ВIIЕ У11Р А ВЛ1IIIIЯ 332 598,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-ана.н і ичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, райшшщ .у міс п ради (у 
разі її створення). міської, селищної, сільської рад

332 598,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 332 598.00 100.00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 195 000,00

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

195 000,00

Капітальні видатки 2021 -2021 0.00 0.00 195 000.00 100.00

0113241

3000

3241 1090

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІ А. ІЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціальною забезпечення

—

124 136,00

124 136,00

—

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 124 136.00 100.00



6000 ЖІІТЛОВО-КОМУНА.ІЬНК ГОСПОДАРСТВО 4 485 200,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 485 200,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 3 885 200.00 100.00
Капітальний ремонт огорожі стадіону та 

глядацьких трибун в смт Безлюдівка
2021 -2021 600 000.00 0.00 600 000.00 100.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 28 008 990,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із зехілеусірою 49 064,00

Капітальні видатки 2021-2021 0.00 0.00 49 064.00 100.00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів жит.юво-комх на ївного 

господарства
2 794 1 10,00

Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних 
кімнат та коридорів будівлі гуртожитку (крім 
квартири №14 загальною площею 1 5.7 кв м і по 
вулиці Миру №3 в селі Котляри Харківською 

району. Харківської області

2021 - 2021 0.00 0.00 890 2 10.00 100,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового бу динкх 
№2 по вул Вишнева в смт Васищеве 
Харківського району. Харківської області

2021 -2021 377 620.00 0.00 377 620.00 100.00

Капітальний ремонт покрівлі житловою бх динкх 
№83 по вул. Орешкова в смт Васищеве 
Харківського району. Харківської облас 11 2021 - 2021 1 016 050.00 ().()() 1 016 050.00 100.00

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 

сел Хорошеве 2021 - 2021 510 230,00 0.00 510 230.00 100.00

01 Г321 7321 0443 Будівництво освітніх установ іа закладів 2 200 000,00

Капітальний ремонт будівлі Кому кального 
закладу "Безлюдівський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок)" за адресою Харківська 
область. Харківський р-н смт Безлюдівка. в' їзд 

Стадіонний 4А

2021 - 2021 2 200 000.00 ().()() —2 200 000.00 100,00

01 Г324 7324 0443 Будівництво у станов га складів культури 17 953 272,00

Капітальний ремонт будівлі за адресою смт
Безлюдівка площа Стадіонна. 2к

2021 - 2021 5 343 887,00 0.00 2 067 312.00 39.00

Реконструкція Вас и щівсь кого селищного клубу 
за адресою вул. Орешкова. 45 смт Васищево 
Харківського району Харківської області 2021 -2021 17 080 000.00 9.00 15 585 960.00 100.00

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

2021 -2021 300 000,00 9.00 300 000.00 100.00



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

5 012 544,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 282 898.00 100.00
Капітальний ремонт братської могили воїнів- 
визволителів у Великій Вітчизняній війни 1941- 
1945 рр за адресою вул Миру, в смт
Хорошево. Харківського р-нх. Харківської обл

2021 - 2021 288 732.00 0.00 288 732.00 100.00

Капітальний ремонт бу дівлі за адресою 
Харківська область. Харківський р-н. схп 

Васищеве. вул Орєшкова. 49
2021 - 2021 165 995.00 0.00 165 995.00 100.00

Капітальний ремонт будівлі <а адресою 
Харківська область. Харківський район, смт 
Безлюдівка. вул Змивеька. 48

2021 - 2021 697 780.00 0.00 697 780.00 100.00

Капітальний ремонт огорожі, б.іаіоу стрій 
території та облаштуввання місця під сміттєві 
баки для збору ТПВ за адресок' Харківська 
область.Харківський район, сел Безлюдівка. вул 
Зміївська.48

2021 -2021 497 300.00 0.00 497 300.00 100.00

Капітальний ремонт приміщень KI II1 
Безлюдівської селищної ради II1МД №3 
Харківського району » Амбх іаторія ЗІ ІСМ сел 
Хорошеве (каб № 16. каб № 18. каб №2 1. хол 

№5. хол №б і за адресою сел Хорошене вул 
Миру. бу д 21

2021 - 2021 1 207 151.00 0.00 1 207 1 51.00 100.00

Облаштхвання майданчика і капна.іьний |к*монт) 
для встановлення сцени по ну .і Змнвська сел 
Безлюдівка Харківського районх Харківської 
області

2021 - 2021 1 058 200.00 ().()() 1 058 200.00 100.00

Співфінансхвання просту -Lei’s do if- 2021 - 2021 0.00 0.00 448 200.00 100.00
Улаштування системи вентиляції в підвальному 
приміщені будівлі за адресок' Харківська
область. Харківський район, смт Безлюдівка. 
вул Зміївська. 48/2 (капітальний ремонт)

2021 - 2021 366 288.00 0.00 366 288.00 100.00

0600000 Віха і освіти Безлюдівської селищної ради 372 965,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 372 965,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВ. ПІНІЯ 90 000,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Кік ні). селищах, селах, територіальних 
громадах

90 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 90 000.00 100,00

1000 ОСВІТА 282 965,00



0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної. су масної та доступної загальної середньої 
освіти Лова у країнська школа» за рахх нок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

282 965,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 0.00 282 965.00 100.00

3700000
Фінансове у правління Безлюдівської селищної 
ради

602 200,00

3710000
Фінансове у правління Безлюдівської селищної 
ради

602 200,00

0100 ДЕРЖАВНЕ У ПРАВЛІННЯ 45 000,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
і місі і Кисві і. селищах, селах, територіальних 

іромалах
45 000,00

Капітальні видатки 2021 -2021 0.00 0.00 45 000.00 100.00

9000 \1 ІЖБК).І7КЕТНІ ТРАНСФЕРТІ! 557 200,00

3719800 9800 0180
С\ бнснція і місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 
розвиїкх реї ІОНІВ

557 200,00

'Ка у італ і 2021 - 2021 ().()() 0.00 557 200.00 100.00

X X X УСЬОГО //^v ,х
.//■ у

X X X 34 121 089,00 X

Безлюдівський селищний голова
6

°43966^

и кола



Додаток 6 
до рішення X сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 1 5 06 2021 року Про внесення змін 

до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 
22.12 2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради 

на 2021 рік» та додатків до нього 

(20526000000) 

(код бюджету)

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Ги пової 
програмної 

класи фікації 
видатків та 

кредиту ванн я 
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 га кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

jaтверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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

(головними розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

0111142 1 142 0990 Інші програми ні заходи у сфері освіти

Програма розвитку 
позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли до

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року

01 10150 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

332 598 332 598 332 598

01 1211 1 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної (мсдико-санітарної) допомоги

1 443 280 1 248 280 195 000 195 000



0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

124 136 124 136 124 136

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4 485 200 4 485 200 4 485 200

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрій) 115114 66 050 49 064 49 064

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства
2 794 110 2 794 110 2 794 1 10

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

0117324 7324 0443
Будівництво установ та закладів 

культури
17 953 272 1 7 953 272 17 953 272

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій
5 473 863 461 319 5 012 544 5 012 544

01 1X130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

11 ()ЖЄЖН ()ї охорон и
1 383 430 1 383 430

0112142 2142 0763
Програми і цен іралізовані заходи 

боротьби з туберкульозом

Програма боротьби н 
захворюванням на туберку.іьот 

на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

2242.2020 року
139 000 139 000

0112144 2144 0763
Цеп іралізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий га нецукровий 

діабет

Комплексна нрої рама 
«Цукровий діабет» на 2<>21 рік

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22 12.2020 року
939 339 939 339

0112145 2145 0764
Цен іралізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих
Регіональна нрої рама 

"Онкологія" на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
100 000 100 000



0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я

Цільова програма по наданню 
адресної грошової допомоги 

хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають 

на території сіл га селиш, які 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради та 
отримують програмний 

гемодіаліз, на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 140 50 140

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я

Програма лікарського 
забезпечення мешканців сіл та 

селиш, які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання 

на 2021-2023 рр.

Рішення 11 сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 000 50 000

Програма соціального захисту 
населення сіл га селиш, шо 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 -2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

10 000 10 000

01 13032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

36 000 36 000

Компенсаційні виплати на пільговий
0113033 3033 1070 проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
3 545 000 3545 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 

сторон ньої допомоги

200 000 200 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

5 756 695 5 756 695

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

742 240 742 240

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)

1 Ірої рама організації літнього 
відпочинку та оздоровлення 

дії ей. які проживають на 
і ери торії сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Ьезлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
414 000 414 000

0114060 4060 0X28
Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

1 Ірої рама розвитку культури та 
туризму, оновлення та охорони 

культурної спадщини сіл та 
селищ, то увійшли до складу 

Ьезлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
2X3 500 283 500

Проведення навчально-тренувальних
1 Ірограма розвитку фізичної 
культури і спорту у селах та Рішення V сесії VIII

0115011 5011 0X10 зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

селищах, шо увійшли до складу 
Ьезлюдівської селищної ради на 

2021 -2022 роки

скликання віл 
09.02.2021 року

230 000 230 000

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів

Програма поводження з 
твердими побутовими 

відходами на території сіл та 
селищ, що увійшли до складу 

Ьезлюдівської селищної ради на 
2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
9X3 700 983 700



0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма по благоустрою, 
озеленення стану довкілля сіл та 

селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
3 446 970 3 446 970

0116020 6020 0620

Забезпечення функціону вання 
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послу і и

Програма фінансування 
підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023р.р.

Рішення X сесії VIII 
скликання віл 

15.06.2021 року
900 000 900 000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Програма охорони 
навколишнього природного 

середовища сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
19 500 19 500

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (головнийи розпорядник 

коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)

І Ірограма «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 рік

Рішення V сесії V111 
скликання віл 

09.02.2021 року

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освни 

закладами загальної середньої освни
71 082 71 082

Виконання заходів, спрямованих на

0611182 1182 0990

забезпечення якісної, сучасної га 
доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

26618 26 618

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої осві ти 

міжшкільними ресурсними центрами
3 705 3 705

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

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

селищної ради на 2021-2022 
роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
748 347 748 347



0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 -2025 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
313 984 313 984

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, 

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

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)
Фінансове управління Ье злюдівської 

селищної ради (відповідальний 
виконавець)

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевої о бюджеіу 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку реї ІОНІВ

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядник на 

2021-2025 роки"

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

3719800 980(1 0180

Субвенція з місцевої о бюджету 
державному бюджету на виконання 

^^тфбгрггмчірц іал ьн о-екон ом і ч н ого

Програма "Поліцейський офіцер 
громади" Безлюдівіської 

селищної ради на 2021 - 2023 р.

Рішення VIII сесії 
VIII скликання від 

19.05.2021 року
557 200 557 200 557 200

X X X Zv УСЬОГО Л; X X 56 532 883 22 810 259 33 722 624 33 703 124
if*і к * л А

Безлюдівський селищний і олова І 2 о 1 НН| К'ШШ
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Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 7 

до рішення X сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 15 06.2021 року Про 

внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 22.12.2020 року «1 Іро селищний 

бюджет Безлюдівськоїселищної ради на 2021 рік» та 
додатків до нього 

(20526000000) 
(код бюджету)

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

на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№
з п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання 

тис. м '
Водовідведення 

тис. м '
Електроенергія 

тис. кВт/год
Природний газ 

тис. м3
Вугілля т. Пелети т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1909,94 4,71 3,89 748,299 152,074 4 20
Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради

3,25 4,94 75 50

Разом 1909,94 7,96 8,83 748,299 152,074 75 4 70

Безлюдівський селищний голова р ! і Ь ‘ П

39^'5

/ £ to і
і, * ' //

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про преміювання селищного 
голови

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 
органів» та Положення про оплату праці та преміювання працівників 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, статті 
21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІНОВА 
Миколу Миколайовича за підсумки роботи у травні 2021 року у розмірі 150% 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавки 
за високі досягнення у праці за фактично відпрацьований час.

2. Преміювати селищного голову Кузьмінова Миколу Миколайовича 
до Дня Конституції України у розмірі 4000 грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету екон в та комунальної власності
(Підкопай А.Б.).

Микола КУЗЬМІНОВ

.и 04396^ 
sJf Р А 1 %£

Безлюдівський селищний го



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА С І ІИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021року.

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок 
земельних ділянок на території Безлюдівської селищної ради з метою їх 
подальшого продажу та створення комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності

На виконання ст.17.122.127.128.134 Земельного кодексу України, п. 11 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2009 р. №381, з метою забезпечення визначення на 
конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних 
грошових оцінок земельних ділянок на території Безлюдівської селищної ради 
для їх подальшого продажу. На підставі Закону України «Про оцінку земель», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. №381 "Про затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки державної та комунальної власності", керуючись ст. ст. 25, 26,33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Створити конкурсну комісію Безлюдівської селищної ради з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, та які підлягають продажу, громадянам, фізичним особам- 
підприємцям, юридичним особам та затвердити їх склад (Додаток 1).
2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна території Безлюдівської селищної ради з метою їх подальшого 
продажу (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласда?їі^йО£тійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, екології та земел^цихфїйуЬсин.

Безлюдівський селищний голова ла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Левицького Р., (біля буд. № 125 Г) в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області та передачі її безоплатно 
у власність гр. Горюшко Олені Олексіївні

Відповідно до ст.ст.1 18,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закон} України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Горюшко Олени 
Олексіївни, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Горюшко Олені Олексіївні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ - 01.03) за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови, розташованої в межах населеного пункту 
смт Безлюдівка по вул. Левицького Р., (біля будинку № 125 Г) Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, розробник 
ФО-П Ряснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Горюшко Олені Олексіївні 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
(кадастровий номер 6325155600:00:032:0223) площею 0,1200 га за рахунок 
земель запасу категорії житлової та громадської забудови зі зміною цільового 
призначення з віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту смт Безлюдівка по вул. Левицького Р., 
(біля будинку № 125 Г) Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Горюшко О.О. зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерух^мц^айно.

4. Контроль за виконанням рішення поэд
••• г-* Т/Д

з питань земельних відносин та екологи Ьезлюдтвєь 
fcf/

^постійну комісію 
W ради.

,астйе-и

Безлюдівський селищний голова |<ІЙ КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вулиці Левицького Р., 107 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області та передачі її безоплатно у власність гр. Коцу 
Григорію Павловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кон Г.П., 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га 
гр. Коцу Григорію Павловичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по вулиці 
Левицького Р., 107 Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Коцу Григорію Павловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:032:0216) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Безлюдівка по вулиці Левицького Р.,107 Харківського району
Харківської області.

3. Гр. Коцу Г.П. зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме май^ег-—...
4. Контроль за виконанням рішення покласт 
земельних відносин та екології Безлюдівської

а'ццсДй-ну комісію з питань

-т о . т -а N

Безлюдівський селищний голова шла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по провулку Овочевому, 40 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області та передачі її безоплатно у власність 
гр. Арестовій Вірі Степанівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Арестової В.С.. 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га 
гр. Арестовій Вірі Степанівні для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по провулку 
Овочевому, 40 Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Арестовій Вірі Степанівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:004:0045) площею 0.1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови в смт Безлюдівка по провулку Овочевому, 40 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Арестовій В.С. право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти.. ца постійну комісію з
питань земельних відносин та екології Безлюдівської с^ЯищНої ради.

Безлюдівський селищний голова 1а КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Шубінській, 31-А в селі Шубіне Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Саджузі Олені Віталіївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Саджуги Олени 
Віталіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в селі Шубіне, по вул. Шубінській, 31-А, Безлюдівської селищної 
ради, Харківського району, Харківської області, гр. Саджузі Олені Віталіївні, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Саджузі Олені Віталіївні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181505:00:002:0002) площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Шубінській, 31-А в селі Шубіне Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Саджузі Олені Віталіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення податна постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології БезлішадЬ'і^огс^лцЩної ради.

[/•■<'л З-'"
і *

Безлюдівський селищний голова ІіД‘; Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вулиці Центральній, 35-А в селі Лизогубівка Харківського 
району Харківської області та передачі її безоплатно у власність 
гр. Калужинову Володимиру Васильовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, її. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Калужинова 
Володимира Васильовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1 100 га 
гр. Калужинову Володимиру Васильовичу для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по 
вул. Центральна,35 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Калужинову Володимиру 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0030) 
площею 0,1100 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови по вул. Центральній, 35 в 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Калужинову В.В. право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології Безлюдів^крїеелмДціої ради.

Безлюдівський селищний голова (кола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Нижній, 6 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області та передачі її у спільну сумісну власність громадянам 
Старову Михайлу Михайловичу та Старовій Любов Максимівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст, 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви громадян Старова 
Михайла Михайловича та Старової Любов Максимівни, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд громадянам Старову Михайлу Михайловичу та Старовій Любов 
Максимівні за адресою: с. Лизогубівка, вул. Нижня. 6, Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, розробник ФО-11 Радіонова 
Вікторія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Старову 
Михайлу Михайловичу та Старовій Любов Максимівні земельну ділянку 
площею 0.2500 га (кадастровий номер 6325181501:00:005:0044) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Шкільній, 6 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянам Старову Михайлу Михайловичу та Старовій Любов 
Максимівні право власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення б'ьї'а\постійну комісію з
питань земельних відносин та екологи Ьезлюи^^и^здсдш-цгюі ради.

hi( Мш WAБезлюдівський селищний голова 1:1 КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Лікарській,? в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 
області та передачі її безоплатно у власність Старовій Катерині Федорівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старової 
Катерини Федорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд гр. Старовій Катерині Федорівні по вул. Лікарська, 7 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Мозговий 
Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Старовій Катерині Федорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0048) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Лікарська, 7 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Старовій Катерині Федорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології Безлюдівськстигегтттщої ради.

Безлюдівський селищний голова УЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Центральній, 35 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області та передачі її безоплатно у власність гр. Кураксіну 
Віктору Федоровичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кураксіна 
Віктора Федоровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кураксіна 
Віктора Федоровича площею 0,1680 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лизогубівка по вул. 
Центральній, 35 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кураксіну Віктору Федоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0029) площею 0,1680 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Центральній, 35 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Кураксіну В.Ф. право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення пок 
питань земельних відносин та екології Безлюді

^постійну комісію з

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



I
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по пров. Шкільному, 7 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області та передачі її у власність гр. Блудовій Надії Іванівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудової Надії 
Федорівни враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1635га 
гр. Блудовій Надії Іванівні для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою: пров. Шкільний, 7, 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Блудовій Надії Іванівні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0040) площею 0,1635 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по пров. Шкільному, 7 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Блудовій Надії Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології Безлюдівської селищної ради.

Безлюдівський селищний голова деола КУЗЬМІНОВ



іі

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Пушкіна, 7 в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Марченко Сергію 
Олексійовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Марченко Сергія 
Олексійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га 
гр. Марченко Сергію Олексійовичу, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве по вул. 
Пушкіна,? на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Марченко Сергію Олексійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0137) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Пушкіна,? в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Марченко Сергію Олексійовичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Орешкова, 39 в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Охрименко Вікторії 
Леонідівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, и. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Охрименко 
Вікторії Леонідівні, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Охрименко 
Вікторії Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Орешкова, 39 в смт Васищеве на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, розробник ФО-П Приходько Юлія Іванівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Охрименко Вікторії Леонідівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:005:0078) площею 0,0631 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Орешкова, 39 в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Охрименко Вікторії Леонідівні право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного 
з питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності Безлюдівської селищної ради 
за адресою: вул. Орєшкова, 5-Г, смт Васищеве Харківського району 
Харківської області та встановлення платного особистого строкового 
сервітуту гр. Костіній Галині Анатоліївні

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
ст.ст. 12, 98 ч.З, 99, 100, 101, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 55 1 
Закону України "Про землеустрій", ст. 402 Цивільного кодексу України, 
розглянувши заяву Костіної Галини Анатоліївни та додану технічну 
документацію із землеустрою, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою інвентаризації 
земельної ділянки, яка знаходиться у комунальній власності Безлюдівської 
селищної ради за адресою: вул. Орєшкова, 5-Г, смт Васищеве Харківського 
району Харківської області, розроблену ТОВ «НВО "СВАРОГ".

2. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову Миколі 
Миколайовичу укласти договір платного особистого строкового сервітуту 
з Костіною Галиною Анатоліївною, строком до 05.10.2025 року на земельну 
ділянку (18.00) загального користування площею 0,0025 га, кадастровий номер 
6325156400:00:005:0101, для розміщення тимчасової споруди - торгового 
павільйону.

3. Затвердити ставку оплати за договором у розмірі 12% (дванадцять 
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розрахованої з 
коефіцієнтом її функціонального використання (Кф) - 2,50 (комерція), на рік.

4. Костіній Галині Анатоліївні зареєструвати договір платного особистого 
строкового сервітуту в Державному реєстрі прщіща^юрядку, встановленому для 
державної реєстрації інших речових прав н^щж^^бм^майно.

5. Контроль за виконанням даногоу^ф^дх^хлйки на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології І ІК | ALA ° З
Безлюдівський селищний голова //^икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 квітня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лесі Українки, 3 в смт Безлюдівка Харківського району 
та передачі її у власність гр. Шевченко Олександру Володимировичу

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Шевченко Олександра 
Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови, по вул. Лесі Українки, 3 в смт Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, Розробник ФО-П 
Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Шевченко Олександру 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:05:002:0192) площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови по вулиці Лесі 
Українки, 3 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

3. Гр. Шевченко О. В. право власності на земельну ділянку зареєструвати 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова •ла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Орешкова, 137 в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Харіну Василю 
Петровичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Харіна Василя 
Петровича, враховуючи висновки постійної з питань земельних відносин та 
екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, яка розташована за адресою: вул. Орєшкова, 137, смт Васищеве 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Томан А.1.

2. Передати безоплатно у власність гр. Харіну Василю Петровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:019:0196) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Орєшкова, 137 в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Харіну Василю Петровичу, право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології

КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Поштовій, 45 в селі Лизогубівка Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Бєлєвцовій Марині 
Володимирівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. Пэ 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закон} 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бєлєвиової 
Марині Володимирівні, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, яка розташована по вул. Поштовій, 45 в селі Лизогубівка Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Ткаченко Дмитро Миколайович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Бєлєвцовій Марині Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:003:0068) площею 0.2362 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Поштовій, 45 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Бєлєвцовій Марині Володимирівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова гЧМищзла КУЗЬМІНОВ 
щ //



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 
господарства гр. Марченку Сергію Олексійовичу по вул. Пушкіна (біля 
земельної ділянки № 7) в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області

Розглянувши заяву гр. Марченка Сергія Олексійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність орієнтовно площею 0,1220 га та ведення особистого 
селянського господарства в смт Васищеве по вул. Пушкіна (біля земельної 
ділянки № 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», та враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Марченку Сергію Олексійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовно площею 0,1220 га за рахунок 
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною 
категорії і цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Пушкіна (біля земельної ділянки 
№ 7) в смт Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення по 
Безлюдівської селищної ради з питань земе екологи.

ти наУґїЬстійно діючу комісію 
\\ОНУ Хд "7 ■ 7

Безлюдівський селищний голова ла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Лікарській, 9 в селі Лизогубівка Харківського району Харківської області 
та передачу її у власність гр. Бєлєвцовій Валентині Павлівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр..Бєлєвцової 
Валентини Павлівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Лікарська, 9 в селі Лизогубівка Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Бєлєвцовій Валентині Павлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0047) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Лікарська, 9 в селі Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Бєлєвцовій Валентині Павлівні право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії
з питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по провулку 
Боровому в селі Подольох Харківського району Харківської області гр. 
Кащавцеву Олександру Івановичу

Розглянувши заяву гр. Кащавцева Олександра Івановича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність орієнтовно площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд провулку 
Боровому, в селі Подольох 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» та враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Кащавцеву Олександру Івановичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,2500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту по провулку Боровому в селі 
Подольох 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 .

но діючу комісію 
екології.

ла КУЗЬМІНОВ

4. Контроль за виконанням рішення поклаі^и=на^постій 
Безлюдівської селищної ради з питань земел

’ у К Р кїДх

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 539 із земель 
колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність 
гр. Золотько Тетяні Василівні

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України. 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223365, звернення гр. Золотько Тетяни 
Василівни, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 
Золотько Тетяні Василівні земельну ділянку № 539 площею 0,8957 га, (угіддя - 
сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0149 із земель колишнього 
КСП «Червоний Партизан», яка розташована за межами населеного пункту на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Золотько Т.В.:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закон) 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно іа їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок № 643(1) га № 
643(2) із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передачі їх у спільну 
сумісну власність гр. Піхнівській Юлії Вікторівні та гр. Благій Тетяні 
Вікторовні

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0281023, свідоцтва про право на спадщину 
за законом від 17.04.2004 р. № 1-672, звернення гр. Піхнівської Юлії Вік торівни 
та Благої Тетяни Вікторівни, керуючись статтями 26, 33 Закон) України «ІІро 
місцеве самоврядування», селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у спільну сумісну власність 
громадянам: Піхнівській Юлії Вікторівні та Благій Тетяні Вікторівні земельні 
ділянки № 643(1) площею 0,4218 га (угіддя - сіножаті), та № 643 (2) площею 
0,2208 га (угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0185 та 
6325156400:07:001:0184 із земель колишнього КСП «Червоний Партизан», які 
розташовані за межами населеного пункту на території Безлюдівської 
(колишньої Васищівської) селищної ради Харківського району Харківської 
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Піхнівській Ю.В. та гр. Благій Т.В.:
2.1. Оформити право спільної сумісної власності на земельні ділянки 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

2.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного зак^^еда^гва.

3. Контроль за виконанням даного рішенн^щ^д^с^щ^аі постійної комісії
з питань земельних відносин та екології.

Микояд КУЗЬМІНОВ
А> If

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 552 із земель 
колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачі її у спільну сумісну 
власність гр. Кануннікову Миколі Миколайовичу та гр. Кануннікову 
Олександру Миколайовичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 023740, свідоцтва про право на спадщину 
за законом від 28.12.2002 р. № 1-1208, звернення гр. Кануннікова Миколи 
Миколайовича та Кануннікова Олександра Миколайовича, керуючись статтями 
26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у спільну сумісну 
власність громадянам: Кануннікову Миколі Миколайовичу та Кануннікову 
Олександру Миколайовичу земельну ділянку № 552, площею 0,4653 га (угіддя 
- сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0140 із земель колишнього 
КСП «Червоний Партизан», які розташовані за межами населеного пункту на 
території Безлюдівської (колишньої Васищівської) селищної ради Харківського 
району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Кануннікову М.М. та гр. Кануннікову О.М.:
2.1. Оформити право спільної сумісної власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з

стійної комісії
дотриманням вимог земельного та екологічн

3. Контроль за виконанням даного 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова

аавства.

кола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 575 із земель 
колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність 
гр. Маляр Вікторії Вікторівні

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223366, звернення гр. Маляр Вікторії 
Вікторівни, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність гр. Маляр 
Вікторії Вікторівні земельну ділянку № 575 площею 0,9107га, (угіддя 
сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0134 із земель колишнього 
КСП «Червоний Партизан», яка розташована за межами населеного пункту на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Маляр Вікторії Вікторівні:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології..

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 404 із земель 
колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність 
гр. Лаврук Миколі Архиповичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223084, звернення гр. Лаврук Миколи 
Архиповича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у власність гр. Лаврук Миколи Архиповича, земельну 
ділянку № 404 площею 0,4553га, (угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 
6325181500:01:027:0278 із земель колишнього КСП «Червоний Партизан», яка 
розташована за межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Лаврук Миколі Архиповичу.
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням < 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення не^асфть ца постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології. А.

Я/.. су*/ V*. \\

ад КУЗЬМІНОВ
У 4 У

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Орєшкова, 137 в смт Васищеве Харківського району Харківської області 
та передачу її у власність гр. Харіну Василю Петровичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Харіна Василя 
Петровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: вул. Орєшкова, 137, смт Васищеве Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Томан А.І.

2. Передати безоплатно у власність гр. Харіну Василю Петровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:019:0195) площею 0,0808 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу 
категорії земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії і 
цільового призначення з віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення в смт. Васищеве по вул. Орєшкова,!37 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Харіну Василю Петровичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології

VL а
лону у:4

ad/КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИ ЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) згідно державного акту на право постійного користування 
землею на території Безлюдівської селищної (колишньої Лизогубівської 
сільської) ради Харківського району Харківської області гр. Зєєву Петру 
Михайловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ЗУ «Про фермерське 
господарство», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні" та заяви гр. Зєєва Петра Михайловича та враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду гр. Зєєву Петру Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) згідно Державного акту на право постійного 
користування землею ІІ-ХР № 019267 виданого на підставі Розпорядження 
Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 
14.06.2000р. за № 205 на земельну ділянку розташовану на території колишньої 
Лизогубівської сільської ради Харківського району Харківської області для 
ведення селянського (фермерського) господарства, зареєстрованого в Книзі 
записів державних актів на право постійного користування землею за № 335 на 
ім'я гр. Зєєва Петра Михайловича.

2. Гр. Зєєву П.М. в місячний термін замовити виготовлення технічної 
документації згідно земельного законодавства.

3. Погоджену технічну документацію надати на розгляд та затвердження 
до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного 
з питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель і споруд по вул. Промислова, 15-А в сел. Васищеве 
Харківського району Харківської області та передачі її в оренду ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст.ст. 12, 122,123,186 Земельного кодексу України, ст. 55 1 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України «Про оренду землі», розглянувши 
клопотання та додану документацію із землеустрою ТОВ «МЕТІНВЕСТ - 
СМЦ» та враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» площею 1,6569 га земель категорії 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель і споруд, розташованої в смт Васищеве по вул. 
Промислова, 15-А, на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області. Кадастровий номер земельної ділянки 
6325156400:02:001:0060.

2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки в розмірі 
2 800 161 (два мільйони вісімсот тисяч сто шістдесят одна грн. 00 коп.). 
станом на 01.01.202Ірік

3. Передати ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" в користування на умовах оренди 
строком на 25 років земельну ділянку з кадастровим номером 
6325156400:02:001:0060 для (КВЦПЗ-J.l 1.02) розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації виробничої бази, за 
рахунок земель категорії промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, розташованих на території Безлюдівської 



селищної ради, смт Васищеве, вул. Промислова, 15-А, Харківського району, 
Харківської області.

4. Установити плату за земельну ділянку надану в користування на 
умовах оренди для (КВЦПЗ-J.l 1.02) ТОВ " МЕТІНВЕСТ-СМЦ " для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для 
експлуатації виробничої бази, площею 1,6569 га в розмірі 7% (сім відсотків) 
від нормативної грошової оцінки, на рік.

4. Реєстрацію договору оренди земельної ділянки здійснити відповідно до 
чинного законодавства.

5. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 

з питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голова ола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Шевченка, 26 в с. Котляри Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Грінько Любові 
Михайлівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Грінько Любові 
Михайлівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1456 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Шевченка, 26 в с. Котляри Харківського району Харківської 
області, розробник ТОВ «Скіф» ФО-П Железова Тетяна Олекандрівна

2. Передати безоплатно у власність гр. Грінько Любові Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:004:0070) площею 0,1456 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Шевченка, 26 в с. Котляри Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Грінько Любові Михайлівні, право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельци’Я'щдТюсин та екології.

Безлюдівський селищний голова кола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
гр. Старову Андрію Сергійовичу в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Старова Андрія Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в смт Васищеве на 
території Безлюдівської селищної ради 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», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Старову Андрію Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,0000 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Старову А.С. проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають 
право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельнюг^дносДїгда екології.

А

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
Iveo «LA І і / Р* /І



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
гр. Левіну Михайлу Михайловичу в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Левіна Михайла Михайловича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, 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», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Левіну Михайлу Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 1,8000 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Левіну М.М. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покладні- постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земел та екології.

ла КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
гр. Левіній Наталі Петрівні в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Левіної Наталі Петрівни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, 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», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Левіній Наталі Петрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,0000 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Левіній Н.П. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покластд. дюстійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з питань земельн; а екології.

а КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання згоди орендарю ФОН Дячук Валентині Іванівні на передачу в 
суборенду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (обслуговування торгівельного кіоску) по вулиці Орєшкова, 5 в смт 
Васишеве Харківського району Харківської області ФОП Ручіну Віталію 
Володимировичу

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.36 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", Закону України «Про оренду землі», згідно заяви гр. Дячук 
Валентини Іванівни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада вирішила

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу в суборенду на термін дії основного договору 
оренди, земельну ділянку з кадастровим номером 6325156400:00:019:0130, 
площею 0,0020 га, яка знаходиться в оренді у гр. Дячук Валентини Іванівни 
(номер запису про інше речове право 20161461) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування торгівельного кіоску) по вулиці 
Орєшкова, 5 в смт Васищеве Харківського району Харківської області ФОП 
Ручіну Віталію Володимировичу.

2. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію Безлюдівської селищної ради з питауь земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова кола КУЗЬМІНОВ

К Р А \



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Монастирській, 27 в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області та передачу її у власність гр. Целік Наталії 
Андріївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Целік Наталії 
Андріївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Монастирській, 27 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Целік Наталії Андріївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:001:0064) площею 
0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Монастирській, 
27 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови.

3. Гр. Целік Наталії Андріївні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав 
власності на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології Безлюдівс цоі ради.

Безлюдівський селищний голова а КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Грідчиній Зої Володимирівні по 
вул. Озерній в с. Котляри Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Грідчиної Зої Володимирівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства по вулиці Озерній 
в селі Котляри, 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», селищна рада враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології,

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Грідчиній Зої Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,0400 га за рахунок 
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною 
категорії і цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Озерній в с. Котляри Харківського 
району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію Безлюдівської 
селищної ради з питань земельних відносин та еколри¥Г^~~>>ч

кода {«КУЗЬМІНОВ 
/й'Ъ І

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства но 
вул. Левицького Р. (за буд. № 107) в смт. Безлюдівка Харківського району 
Харківської області гр. Коц Григорію Павловичу

Розглянувши заяву гр. Коц Григорія Павловича з проханням надані 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки \ 
власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Левицького 
Р. (за буд. № 107) в смт. Безлюдівка, керуючись ст.12,1 18, 186-1, Земельного 
Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коц Григорію Павловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,2500 і а за рахунок 
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною 
категорії і цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Левицького Р. (за буд. № 107) в 
смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Гр. Коц Григорію Павловичу у місячний термін замовити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію Безлюдівської 
селищної ради з питань земельних відносин та екч^їущі ї.

Безлюдівський селищний голова ийлй КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Матросова, 10-А в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області та передачі її у власність гр. Ворохубіній Ользі 
Юріївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ворохубіної 
О.Ю., враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Матросова, 10-А в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Кондратюк 1.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Ворохубіній Ользі Юріївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 63251159100:00:013:0083) площею 0.1283 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Матросова, 10-А в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Ворохубіній О.Ю право власності на земельну ділянкх 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова О і Міц'когі а К У З Б МIIIО В



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення XLVI сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 09 червня 2020 року: «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд Дерюга Л.О. в смт. Безлюдівка по 
провулку Огородньому (біля буд. № 4) Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Дерюга Людмили Олександрівни з проханням внес і и 
зміни до рішення XLV1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 09 червня 2020 року: «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дерюга 
Л.О. в смт. Безлюдівка по провулку Огородньому (біля буд. № 4) Харківського 
району Харківської області» відносно зміни площі земельної ділянки з 0,0400 га 
на 0,1500 га, 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», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення XLVI сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 09 червня 2020 року :Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дерюга 
Л.О. в смт. Безлюдівка по провулку Огородньому (біля буд. № 4) Харківського 
району Харківської області та викласти його в наступній редакції:

1. Надати дозвіл гр. Дерюга Людмилі Олександрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, орієнтовною площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по провулку Огородньому (біля буд. № 4) в смт. 
Безлюдівка 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 
до 01.07.2021 року.

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

Безлюдівський селищний голова .та КУЗЬМІНОВ

І



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (скверу відпочинку 
населення) по провулку Культури в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.ї^ПСХПЗ, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", Закону України "Про державний земельний кадастр", 
розглянувши клопотання виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
Безлюдівськаї селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Безлюдівській селищній раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6300 га 
для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (скверу 
відпочинку населення) по провулку Культури в смт Хорошеве 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 земельн [та екології.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення $еме льпої 
ділянки для ведення особистого селянського господарства но вул. 
Джерельній, 15-А в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її у власність в гр. Затолокіній Оксані Олексіївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись сі. 26 Закон} 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Затолокіної 
Оксани Олексіївни, селищна рада, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки \ 
власність гр. Затолокіній Оксані Олексіївні, для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови зі зміною категорії земель на землі сільськогосподарського 
призначення по вул. Джерельній, 15-А в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Затолокіній Оксані Олексіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:012:0110) площею 0.1 157 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення смт. Хорошеве, по вул. Джерельній. 1 5-А 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Затолокіній Оксані Олексіївні право власності на земельнх ділянка 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення иб^гай^на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Зоряному, 32 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області та передачі її у власність гр. Омельченко Наталії 
Вікторівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Омельченко Н.В., 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Омельченко Наталії Вікторівні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по провулку Зоряному. 32 
в смт Хорошеве Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 
Гасіч Світлана Юріївна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Омельченко Наталії Вікторівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:004:0045) площею 0,1000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по провулку Зоряному, 32 в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Омельченко Наталії Вікторівні право власності на земельну ділянка 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Богдан Володимиру Олександровичу по 
вул. Нагірна (біля буд. № 41) в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області

Розглянувши заяву гр. Богдан Володимира Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в смт 
Безлюдівка по вулиці Нагірна,(біля буд. № 41), 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», враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Богдан Володимиру Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,2500 га за рахунок 
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною 
категорії і цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Нагірна (біля буд. № 41) в смт 
Безлюдівка 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 Безл^щідської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покла
селищної ради з питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в емз Васищеве Харківської о район) 
Харківської області (прилеглої до земельної ділянки № 32 по вул. 1-і о 
Травня) та передачу її у власність гр. Караченцеву Володимиру Іванович)

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закон) 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Караченцева 
Володимира Івановича, селищна рада, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ті ЛЯПКИ ) 
власність гр. Караченцеву Володимиру Івановичу для ведення садівництва в 
смт Васищеве Харківського району Харківської облает і (прилеглої до земельної 
ділянки № 32 по вул. 1-го Травня) гр. Караченцеву Володимиру Іванович), 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власніст ь гр. Караченцев) Володимир) 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:014:0065) 
площею 0,1000 га, для ведення садівництва за рахунок земель запасу категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільовою 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення смт Васищеве, (прилеглої до земельної ділянки № 32 но вул. 1-го 
Травня) Харківського району Харківської області.

3. Земельній ділянці для ведення садівництва присвоїти поштову адресу: 
Харківська область, Харківський район, смт Васищеве, вул. 1-го Травня, 32-А.

4. Громадянину Караченцеву Володимиру Івановичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покдй^^оїтахд^адсію Безлюдівської 
селищної ради з питань земельних відносин т;

Безлюдівський селищний голова а КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку технічної документації із $ем іеусі рою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської об ласті 
гр. Івановій Любові Юріївні

Розглянувши заяву гр. Іванової Любов Юріївни з проханням надати дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну частку(пай) на уі іддя 
площею 0,30 умовних кадастрових гектарів із земель колишньою СВК 
«Харківська овочева фабрика» згідно сертифікату серія: ХР № 0260745. 
керуючись ст. 12,118,122, 123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Івановій Любов Юріївні на розробку гехнічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну частку(пай) на угіддя площею 0,30 умовних 
кадастрових гектарів із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика».

2. Технічну документацію у місячний термін замовній у суб'єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку гехнічну 
документаціє та витяг з Державного земельного кадастр} подані на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради . ____

4. Контроль за виконанням рішення 11 о kj і аа^і'н^ішн є > діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельни^Т^оУ^^^юлогії.

ZC <?/ : 1 "ї-А
//*£/ N І/1
І2Л Ш °

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на іеригорії 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
гр. Косьміну Олександру Євгеновичу

Розглянувши заяву гр. Косьміна Олександра Євгеновича з проханням 
надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну частку 
(пай) на угіддя площею 0,30 умовних кадастрових гектарів із земель 
колишнього СВК «Харківська овочева фабрика» згідно сертифікату серія: ХР 
№ 0260745, керуючись ст.12,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 26 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Косьміну Олександру Євгеновичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну частку (пай) на сільськогосподарські 
угіддя зі складу паю площею 0,30 умовних кадастрових гектарів на землях 
колишнього СВК «Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Технічну документацію у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 
документаціє та витяг з Державного земельного кадастру подати на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення пок їй її®. тійно діюче комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земел^иу^ртгФ^Л'^ екологи.

*‘•04 3W’. >

(ік^ла КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 468 із земель 
колишнього СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачі їх у власність 
гр. Омельченку Миколі Івановичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0255586, звернення гр. Омельченка 
Миколи Івановича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність гр. Омельченку 
Миколі Івановичу земельну ділянку № 468 площею 0,2225 га (угіддя -- рілля) 
кадастровий номер: 6325155600:01:001:1334 із земель колишнього СВК 
«Харківська овочева фабрика», яка розташована за межами населеного пункту 
на території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Омельченку Миколі Івановичу:
2.1. Оформити право спільної власності на земельну ділянку відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного зак^и^цавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення^о^^и^. постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова а КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Зміївській, 87 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Бредун Дмитру 
Олексійовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бредун Дмитра 
Олексійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Зміївській, 87 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, 
гр. Бредун Дмитру Олексійовичу, розробник ФО-11 Реснянська Оксана 
Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Бредун Дмигра Олексійовича, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:024:0074) площею 0.1 500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Зміївській, 87 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Бредун Дмитру Олексійовичу, право власності на земельну ділянка 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 
з питань земельних відносин та екологи.

Безлюдівський селищний голова іа КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по провулку Овочевому, 34 в смт Безлюдівка Харківської о 
району Харківської області та передачі її у власність гр. Балабановій 
Тетяні Анатоліївні

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Балабанової Т.А. селищна 
рада враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань земельних 
відносин та екології

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, для ведення особистого селянського господарства (присадибна 
ділянка), за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови по 
провулку Овочевому, 34 в смт Безлюдівка на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області, Розробник ФО-П Ряснянська 
Оксана Олександрівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:004:0049) площею 0.1 798 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по провулку Овочевому, 34 в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області.

3. Гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речову на нерухоме майно.

постійної комісії4. Контроль за виконанням даного рішен 
з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова Мла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною її цільового призначення для розміщення та 
експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. 
Котляри по вулиці Озерній, 13-А, Безлюдівської селищної ради, 
Харківського району, Харківської області гр. Битюцького Сергія 
Сергійовича

Відповідно до ст.ст.12,20,791, 118, 121,122,186 Земельного кодексу 
України, ст. 22,50 Закону України "Про землеустрій" керуючись ст. 26,33 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. 
Батюцького Сергія Сергійовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності гр. Битюцького Сергія Сергійовича для ведення особистого 
селянського господарства, зі зміною її цільового призначення з «ведення 
особистого селянського господарства» (01.03) на «Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) зі зміною категорії 
земель на землі промисловості, транспорту,зв’язку енергетики, оборони та 
іншого призначення» цільового призначення - для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, розташованої в селі Котляри по вул. 
Озерна, 13-А на території Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області. Кадастровий номер 6325181201:00:003:0132, розробник 
ФО-П Телепанова Н.М.

2. Змінити:
цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер 

6325181201:00:003:0132, площею1,1063 га, розташовану за адресою: по вул. 
Озерна, 13-А, села Котляри, Харківського району, Харківської області, для 
ведення особистого селянського господарства, код КВЩІЗ-О1.ОЗ, на цільове 
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості код згідно КВЦПЗ-11.02;



- категорію земель - землі сільськогосподарського призначення на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.

3. Гр. Битюцькому Сергію Сергійовичу внести зміни в дані про земельну 
ділянку кадастровий номер 6325181201:00:003:0132 до Державного земельного 
кадастр та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням в межах 
встановлених Державним земельним кадастром.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію з питань земельних відносин.

Безлюдівський селищний голова а* Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Центральній, 13 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області та передачу її у власність гр. Різник Світлані 
Вікторівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Різник Світлани 
Вікторівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га, 
кадастровий номер 6325159100:00:018:0108, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Центральній, 13 в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Громадянці Різник Світлані Вікторівні, право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію Безлюдівської 
селищної ради з питань земельних відносин та екології-

Микола КУЗЬМІНОВЩ Д? 7fБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про затвердження детального плану території, обмеженої 
вул. Просьолочною, вул. Орєшкова, садибною житловою забудовою по 
вул. Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в 
смт Васищеве Харківського району Харківської області

Заслухавши інформацію сільського голови Кузьмінова М.М. про заяву 
громадян Митрофанова Олександра Петровича, Корсуна Андрія Андрійовича та 
Бондарева Андрія Ігоровича з питання розгдяду та затвердження детального плану 
території, обмеженої вул. Просьолочною, вул. Орєшкова, садибною житловою 
забудовою по вул. Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в 
смт Васищеве Харківського району Харківської області, беручи до уваги 
результати проведення громадського обговорення містобудівної документації, 
згідно рекомендації архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, 
керуючись п.42 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст.19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території, обмеженої вул. Просьолочною, 
вул. Орєшкова, садибною житловою забудовою по вул. Орєшкова та ділянкою 
сільськогосподарського призначення в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області.

2. Виконкому селищної ради оприлюднити дане рішення та детальний план 
території, обмеженої вул. Просьолочною, вул. Орєшкова, садибною житловою 
забудовою по вул. Орєшкова та ділянкою сільськогосподарського призначення в 
смт Васищеве Харківського району Харківської області відповідно до вимог 
чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань земельних відносин та екологи.

Безлюдівський селищний голова z Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15червня 2021 року

Про внесення змін до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від ЗО квітня 2021р «Про затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку ТОВ «ІЗУМРУД С» земельної ділянки в смт Васищеве по 
вул. Орєшкова, 24, Харківського району Харківської області

Розглянувши, клопотання Савченко Ірини Володимирівни - директора 
ТОВ «ІЗУМРУД С» з проханням продати забудовану земельну ділянку 
несільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, за 
адресою: вул. Орєшкова, 24, смт. Васищеве Харківського району Харківської 
області, яка знаходиться в користуванні товариства на умовах оренди, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, звіт про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки, оціночна вартість якої склала 231 508 грн. 00 коп. 
(двісті тридцять одна тисяча п’ятсот вісім грн. 00 коп.), без урахування ПДВ 
площею 0,1105 га, висновок державної експертизи землевпорядної 
документації від 28 грудня 2020 року № 2348, метр квадратний земельної 
ділянки склав 209 грн. 51 коп. (двісті дев'ять грн. 51 коп.), керуючись ст.ЗЗ 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12,127,128 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з 
земельних питань, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Продати забудовану земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення, категорії земель житлової та громадської забудови площею 
0,1105га, (кадастровий номер 6325156400:00:003:0076),в межах населеного 
пункту смт Васищеве, Харківського району Харківської області, по вул. 
Орєшкова, 24, яка перебуває в користуванні ТОВ «ІЗУМРУД С» згідно 
договору оренди землі, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 30.05. 2016 року за № 
14777258 та надану для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 
ціною 243 000 грн.00 коп. (двісті сорок грн. 00 коп.) без урахування ПДВ, з 
розстрочкою платежу строком на один рік. Останній платіж провести з 
урахуванням коефіцієнту інфляції.



2. Директору ТОВ «ІЗУМРУД С» Савченко І.В. звернутися до 
Безлюдівської селищної ради для укладення договору купівлі - продажу 
земельної ділянки.

3. Продаж земельної ділянки здійснити за згодою сторін, відповідно до 
вимог чинного законодавства.

4. Авансовий внесок в сумі 53 500 грн. 00 коп. (п’ятдесят три тисячі 
п’ятсот грн. 00 коп.) зарахувати до ціни продажу земельної ділянки.

5. Директору ТОВ «ІЗУМРУД С» Савченко І.В. зареєструвати право 
власності на земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

6. Директору ТОВ «ІЗУМРУД С» Савченко І.В. земельну ділянку 
використовувати за цільовим призначенням.

7. Відділу земельних відносин Безлюдівської селищної ради внести 
зміни в земельну - облікову документацію.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію з питань бюджету та комунальної власності

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу гр. Кривонос Аллі Василівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 
Зміївській, 2-Б в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, на 
якій розташовані нежитлові будівлі АЗС та автомийка

Розглянувши заяву гр. Кривонос Алли Василівни з проханням надати дозвіл 
на поділ на дві частини, орендованої нею земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,3353 га, кадастровий номер 
6325155600:00:012:0014, керуючись Конституцією України, ст.12, ч.І ст.122, ч.І 
ст.127, ч.2, ч.З, ч.8 ст. 128, ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26, 
п.16 ч.4 ст.42, ч.І ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.9 Закону України «Про оренду землі», зважаючи на свідоцтво про право 
власності на АЗС з допоміжними будівлями, враховуючи висновки постійної 
комісії селищної ради з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити гр. Кривонос Аллі Василівні замовити розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,3353 га 
(кадастровий номер - 6325155600:00:012:0014), цільове призначення: 12.08 Для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій (обслуговування стаціонарної АЗС), що розташована за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вулиця 
Зміївська, 2-6.

2. Зобов’язати гр. Кривонос А.В. у місячний термін замовити розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку 
землевпорядну документацію та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію Безлюдівської 
селищної ради з питань земельних відносин токології.

(Ь ' X
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Левицького Р., 28 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області в оренду для обслуговування 
нежитлової будівлі гр. Підкопаю Сергію Федоровичу

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., 
селищна рада, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Підкопаю Сергію Федоровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною 
площею 1,2415 га для обслуговування нежитлової будівлі (телятника) за 
рахунок категорії земель запасу сільськогосподарського призначення - для 
іншого сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту смт 
Безлюдівка по вулиці Р.Левицького, 28 на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

2. Зобов’язати гр. 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 . ____

4. Контроль за виконанням даного рішення докласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної ради з питан^д^м01ьй^с'вдіносин та екології.

Безлюдівський селищний голова ■0W КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021року

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в садовому товаристві 
«ВОЛГА» в смт Хорошеве Харківського району Харківської області гр. 
Каніщевій Наталі Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Каніщевої Наталі Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки № 28 у власність для ведення садівництва в садовому товаристві 
«Волга» орієнтовно площею 0,0750 га в межах населеного пункту смт 
Хорошеве Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12,118,122, 
123 Земельного Кодексу України, ст.50,51 Закону України «Про землеустрій», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Каніщевій Наталі Володимирівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для 
ведення садівництва, орієнтовно площею 0,0750 га в садовому товаристві 
«Волга», ділянка № 28, за рахунок категорії земель сільськогосподарського 
призначення Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт 
Хорошеве Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земелкадх відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова ла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 червня 2021року

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в садовому товаристві 
«ВОЛГА» в смт Хорошеве Харківського району Харківської області гр. 
Каніщеву Ігору Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Каніщева Ігора Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення садівництва в садовому товаристві «Волга» ділянка 
№ 24, орієнтовно площею 0.0600 га в межах населеного пункту смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12,118,122, 123 
Земельного Кодексу України, ст.50,51 Закону України «Про землеустрій», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Каніщеву Ігору Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 
садівництва, орієнтовно площею 0,0600 га в садовому товаристві «Волга» 
ділянка № 24, за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення гіс^жггм-^на постійну комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельнихекології.

Безлюдівський селищний голова а КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про припинення договору оренди від 19 квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0141 з гр. Бугай 
Валентиною Антонівною, номер запису про інше речове право 26211042 
( площа земельної ділянки 1,3402 га).

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.36 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", СТ..31 Закону України « Про оренду землі»,враховуючи висновки 
постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада вирішила

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з закінченням строку дії договору оренди земельної ділянки 
укладеного між Безлюдівською селищною радою та гр. Бугай Валентиною 
Антонівною, зареєстрованого 11.04.2018 року, земельну ділянку з кадастровим 
номером 6325155600:05:002:0141 площею 1,3402 га , що розташована за 
адресою смт Безлюдівка, вул. Вишнева, з цільовим призначенням для 
городництва віднести до земель запасу (код КВЦПЗ-16.00) комунальної 
власності сільськогосподарського призначення.

2. Доручити виконавчому комітету ради забезпечити внесення 
відповідних змін до Державного земельного кадастру.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної ради

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про припинення договору оренди від 11 квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0140 з гр.Шейка Романом 
Леонідовичем ,номер запису про інше речове право 26213872 ( площа 
земельної ділянки 1,3402 га).

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.36 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", ст.,31 Закону України « Про оренду землі»,враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада вирішила

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з закінченням строку дії договору оренди земельної 
ділянки укладеного між Безлюдівською селищною радою та гр. Шейка 
Романом Леонідовичем зареєстрованого 11.04.2018 року, земельну ділянку з 
кадастровим номером 6325155600:05:002:0140 площею 1,3402 га , що 
розташована за адресою смт Безлюдівка, вул. Вишнева, з цільовим 
призначенням для городництва віднести до земель запасу (код КВЦПЗ-16.00) 
комунальної власності сільськогосподарського призначення.

2. Доручити виконавчому комітету ради забезпечити внесення 
відповідних змін до Державного земельного кадастру.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно 
діючу комісію Безлюдівської селищної радш^^тр^їдемельних відносин та 
екології.

Іикола КУЗЬМІНОВУл 7Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про припинення договору оренди від 11 квітня 2018 року земельної 
ділянки кадастровий номер 6325155600:05:002:0142 з гр. Дейнеко 
Валентиною Миколаївною ,номер запису про інше речове право 26210448 
(площа земельної ділянки 1,4 га).

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.36 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", ст.,31 Закону України « Про оренду землі»,враховуючи висновки 
постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада вирішила

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з закінченням строку дії договору оренди земельної ділянки 
укладеного між Безлюдівською селищною радою та гр. Дейнека Валентиною 
Миколаївною зареєстрованого 11.04.2018 року, земельну ділянку з 
кадастровим номером 6325155600:05:002:0142 площею 1,4 га , що розташована 
за адресою смт Безлюдівка, вул. Вишнева, з цільовим призначенням для 
городництва віднести до земель запасу (код КВЦПЗ-16.00) комунальної 
власності сільськогосподарського призначення.

2. Доручити виконавчому комітету ради забезпечити внесення 
відповідних змін до Державного земельного кадастру.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 
комісію Безлюдівської селищної ради з питань земельццх відносин та екології.

■»> ■

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 15 червня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
гр. Гусь Ірині Миколаївні по вул. Удянська набережна, (біля буд. № 102) 
в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Гусь Ірині Миколаївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Удянська 
набережна, (біля буд. № 102) в смт Безлюдівка 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», враховуючи висновки постійної комісії 
селищної ради з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Гусь Ірині Миколаївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведения 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,2000 га за рахунок 
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною 
категорії і цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Удянська набережна, (біля буд. 
№ 102) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення пок 
селищної ради з питань земельних відносин

к

❖

о, Р3

комісію Безлюдівської

а) ола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2021 року

Про внесення змін до рішення VII сесія VIII скликання від ЗО квітня 2021 
року Про передачу у власність земельної ділянки гр. Макошенець 
Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні Сергіївні по пров. 
Полуничний, 7 в смт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст.89, 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та службової записки 
інспектора відділу земельних відносин Золотько М.М., враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення VII сесія VIII скликання від ЗО квітня 2021 
року Про передачу у власність земельної ділянки гр. Макошенець 
Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні Сергіївні по пров. 
Полуничний, 7 в смт Безлюдівка та викласти його в наступній редакції:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Макошенець 
Володимиру Сергійовичу гр. Макошенець Ганні Сергіївні для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт 
Безлюдівка, по пров. Полуничний,7, Безлюдівської селищної ради, 
Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П Придатко Олексій 
Володимирович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Макошенець Ганні Сергіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:033:0058) площею 0,1200 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Безлюдівка, по пров. Полуничний,7, Харківського району 
Харківської області.



3. Громадянці Макошенець Ганні Сергіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно. , - ■

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ 
0x^3 J
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