УКРАЇНА

БЕЗ. ІЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

Про затвердження порядку денного
XI сесії Безлюдівської селищної ради VIII
скликання

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

затвердити такий порядок денний XI сесії Безлюдівської селищної ради VIII
скликання:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XI СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
території Безлюдівської селищної ради.
2. Про встановлення ставок збору за місця для чаркування транспортних
засобів на і ери торії Безлюдівської селищної ради.
3. Про вс гановлення сіавок та цілім із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
4. Про встановлення сіавок єдиного податку на території Безлюдівської
селищної ради.
5. Про встановлення ставок туристичного збору на території Безлюдівської
селищної ради.
6. 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).
7. Про затвердження зві ту про виконання селищного бюджету Безлюдівської
селитщної ради за І півріччя 2021 р. (20526000000) (код бюджету)
8.
Про затвердження назви вулиці на тери торії емт. ІЗасищеве.

9. Про внесення змін до рішення Безлюдівської селищної ради від 04.12.2020
року «Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого
комітету» (Євдошенко Д.1.).
10. Про внесення змін до рішення Безлюдівської селищної ради від 04.12.2020
року «Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого
комітету» (Онищенко С.11.).
II. Про ініціювання Безлюдівською селищною радою процедури щодо
створення регіонального ландшафтного парку на території Безлюдівської
селищної ради Харківською району Харківської області.
12. Про організацію цивільного захисту Безлюдівської селищної ради VIII
скликання.
13. Про зміну на зви і юс іійної комісії Безлюдівської селищної ради.
14. Про оголошення конкурсу на посади керівників закладів культури
Безлюдівської селищної ради.
15 .1 Іро звернення до Верховної Ради України щодо прийняття проекту Закону
№5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним
впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному
житті (олігархів).
16. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування "Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної
власності сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 рік.
17. Про преміювання селищного голови
18. І Іро затвердження технічної докумен тації з нормативної грошової оцінки
земель села Подольох Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської облає і і.
19. І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, для будівниціва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд но вул. Набережна,24 в с. Хмарівка
Харківського району Харківської області гр. Бездітко Сергію Олексійовичу.
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Степова, 12 в с. Котляри Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у спільну сумісну власніс ть громадянам Вороніній Наталі
Василівні, Вороніній Вікторії Василівні та Вороніну Альберту Васильовичу.
\/ 21. Про затвердження технічної докумен тації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
площею 0.0730 і а по вул. Аерофлоіській, 2 в с. Котляри Харківського району
Харківської обласіі іа передачу її безонлаїпо \ власність гр. Здоровенку
Віталію Миколайовичу.
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вулиці 1 Іольовій, 30-А в с. Котляри Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Шабельнику
Олександру Павловичу та Шабельнику Ігорю Олександровичу.

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
площею 0,1099 та по вулиці Іихій, 24. в с. Котляри Харківського району
Харківської обласні та передачу її безоплатно у власність гр. Дроніній Вірі

Миколаївні
24. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 547 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Чечко
Світлані Альбсрі і ви і.
25. І Іро виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 1484 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Роман Вірі
11 или пі ви і.
26. Про виділення в напрі (на місцевості) земельної ділянки № 459 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Стадник
Юрію Івановичу.
27. І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1 500 та для будівниці ва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул. Степова, 12-А в с. Котляри Харківського
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Іващенко
Олені Миколаївні.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.1500 га для будівниці ва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд розташованої но вул. Лісній, 5 в емт Хорошеве
Харківського району Харківської облає і і та передачу її безоплатно у власність
гр. Веглеріс-Азізовій І сіяні Сергіївні.
29. Про затвердження технічної докумсн і анії із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Миру, 56 в емт Хорошеве Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у власність гр. Локтіоновій Катерині Сергіївні.
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в емт
Васищеве по нров. Ромашиному, 2 /вул. Орс піковій, 122-А Харківського району
Харківської області та передачу її безопла тно у власність гр. 1 ужовському
Аскольду Михайловичу.
ЗІ. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Полуничній. І І 1 в см! Ьез.нодівка Харківського району Харківської області
та передачу її безоплаїно \ спільну суміші) власність громадянам Воробйову
Максиму Сері ійовичу і а Сипко Юлії Сері іївні.
32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
пров. Овочевому,29 в ем т Безлюдівка Харківською району Харківської області
та передачу її безоплатно у власність гр. Рижовій і анні І ригорівні.

33. 1 Іро затвердження іехнічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) по
площі Стадіонній, 19-Б в емт Безлюдівка Харківського району Харківської
обласіі та передачу її безоплатно у власній ь і р. Каргавцеву Олександру
Васильовичу,
34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Нагірна, 7 в емт Безлюдівка Харківського району Харківської області та
передачі її безоплатно у власність гр. Потеруха Миколі Олександровичу.
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Нагірна (біля
будинку № 7) в смі Безлюдівка Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у власність гр. І Іотеруха Миколі Олександровичу.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства но вул.
Коопераіивній (навпроіи буї. № 29) в с. Хмарівка Харківського району
Харківської облас ті гр. їй цньйову Віктор) Михайлович).
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області
гр. Кулик Тетяні Григорівні.
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області
гр. Блудову Дмитру Олександровичу
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для б)дівнинтва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 21-1. в емт Васищеве
Харківського району Харківської області гр. І Іеренелиці Марії Степанівні.
40. І Іро надання дозволу на розробку проект) землсусірою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області гр.
Блудовій Наталії Олексіївні
41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вулиці Дубровій, І 2 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та
передачу її безонлаїпо у власність гр. ( гарову Ігорю Івановичу.
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Садовій, 9-А в селі Лизогубівка Харківського району Харківської області та
передачу їїбезонлаїпоу власність і р. Морозов) Сергію Ігоровичу.
43. І Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Кудрявій. 10 в смі. Васищеве Харківського району Харківської області та
передачу її безонлаїпо у власніс ть гр. Харіну Василю Вікторовичу.

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистою селянського господарства по вул.
Цен тральній (за буд. № 63) в с. Лизогубівка Харківської о району Харківської
області гр. І ані( в\ Роману І уссйіювичу.
45. І Іро за твердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки но вул. Садовій, 9-Б в с. Лизогубівка Харківського району Харківської
області та передачу її б у власність гр. Веденьйову ('ві спу Вікторовичу.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту села Когляри Безлюдівської селищної ради Харківського
району Харківської області.
47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, у розмірі земельної
частки (паю), визначеної для членів сільської оснодарських підприємств,
розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської облас ті гр. Дізойпікову Сергію Леонідовичу
48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення фермерської о і осподарства, у розмірі земельної
частки (паю), вишачеіюї для членів сільськогосподарських підприємств,
розташованих на гериюрії Безлюдівської селищної ради .Харківською району
Харківської облає 11 гр. Двойніковій Наталі Іванівні.
49. Про розроблення детального плану території, обмеженої вулицею
Орєшкова, садибною житловою забудовою по вулиці Орєшкова та но вулиці
Чкалова в селищі Васищеве Харківського району Харківської області
50. Різне
Безлюдівський селищний г

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДіВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКО)’ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

Про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного
податку
на
території
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до І Іодаткового Кодексу України ст. 269, ст. 270, ст. 271, ст. 274,
ст. 277, ст. 281, ст. 282, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України. «Про місцеве
самоврядування в Україні» враховуючи висновки постійних комісій з питань
бюджету економіки, фінансів та комунальної власності та з ни гань земельних
відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Безлюдівської селищної ради (код згідно з
КОАТУУ: 6325155600 - емт. Безлюдівка, 6325156400 - емт Васищеве,
6325156401
с.Подольох, 6325159100 - емт. Хорошеве, 6325181201
с. Котляри, 6325181203 -е. Мовчани, 6325181501 - с. Лизогубівка, 6325181502
- с. Кирсанове, 6325181503 - с. Темнівка, 6325181504 - с. Хмарівка,
6325181505 с. Шубіне):
І) ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного
податку згідно з додатком З до цього рішення.
2. Дане рішення набирає чинності з 01 .01.2022 року.
3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з
питань бюджету економіки, (ЬінсПїців та комунальної власності (Підкопай А.Б.)
та з питань земельних відн^^га чш.пї
(ІІІматько Ю.1.)
У ''А
Безлюдівський сели щип

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 1
до рішення XI сесії Безлюдівської
селищної ради VIII скликання
від
12 липня 2021
року «Про
встановлення ставок та пільг із сплати

земельного
податку
на території
Безлюдівської селищної ради»

СТАВКИ

зем ел ь н о і ю п од аз к у
Ставки вс гановлюються та вводяться вдію г 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
області

Код
району

Код
згідно 3
КОАТУУ

Найменування адмі іістративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

63

251

6325155600

Безлюдівська селищна рада смт. Безлюдівка

63

251

6325156400

смт Васищеве

63

251

6325156401

село 1 Іодольох

63

251

6325159100

см г. Хорошсве

63

251

6325ІХІ2ОІ

село Кої.іяри

63

251

63251X1203

село Мовчани.

63

251

6325181501

село Лизогубівка

63

251

6325181502

село Кирсанове

63

251

6325181503

село Темнівка

63

251

6325181504

село Хмарівка

63

251

6325181505

село Шубіне

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

код2

01
п, ,и
01.01

найменування

за земельні ділянки, за земельні ділянки
нормативну грошову
за межами
населених пунктів,
оцінку яких
нормативну ірошову
проведено
(незалежно від
оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено
для
для
для
для
оридични> фізичних оридичню фізичних
осіб осіб
осіб
осіб

Землі сільськогосподарського призначення
1.000
1.000
Для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва

4.000

4.000

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

Зид цільового призначення земель

код2

найменування

за земель) )І ділянки, за земельні ділянки
нормативи у грошову
за межами
оціни./ яких
населених пунктів,
II ровіще но
нормативну грошову
(незале жно від
оцінку яких не
місцезнах одження)
проведено

для
для
ДЛЯ
для
оридични х фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
1.000
0.600
3,000
3.000

01.02

Для ведення фермерського господарства

01.03

Для ведення особистого селянського
господарства

01.04

Для ведення підсобного сільського
господарства

01.05

Для індивідуального садівництва

01.06

Для колективного садівництва

01.07

Для городництва

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

01.10

Для пропаганди передового досвіду
ведення сільського господарства

01.11

Для надання послуг у сільському
господарстві

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції

01.13

Для іншого сільськогосподарського
призначення

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 -01.13 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

02

Землі жи глової забуло
0.060
Для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
0.060
Для колективного житлового будівництва
0.060
Для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
0.060
Для будівництва і обслуговування
будівель тимчасового проживання
3.000
Для будівництва індивідуальних гаражів
3.000
Для колективного гаражного будівництва
0.060
Для іншої житлової іабудови

02.01

02.02

02.03

02.04
02.05

02.06
02.07

0.500

0.350

3.000

3.000

0.500

0,350

3.000

3.000

1.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000

2.000

0.500

0.350

3.000

3.000

0.500

0.500

2,000

2.000

0.500

0.500

2,000

2.000

0.500

0.500

2.000

2.000

0,500

0.500

2,000

2.000

0.500

0,500

2,000

2,000

0.500

0.500

2.000

2.000

0.500

2,000

2.000

0.060

2.000

2.000

0.060

2.000

2.000

0.060

2.000

2.000

0.060

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0.060

2.000

2.000

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

КОД-

найменування

_________
02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для

за земельні ділянки, за земельні ділянки
нормативну грошову
за межами
оцінку яких
населених пунктів.
проведено
нормативнугрошову
(незалежно від
оцінку яких не
місцезнаходження)
проведено

для
. 1.1 я
для
ДЛЯ
оридичних фізичних оридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
2.000
0.060
0.060
2.000

збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

03
03.01

03.02

Землі громадської забудови
0.030
0.030
Для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування
0.030
0.030
Для будівництва та обслуговування

1.000

1,000

1.000

1,000

будівель закладі в освіти
03.03

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та
с о ц і ал ь н ої до п о м о г и

03.04

Для будівниці ва та обс.і\тонування
будівель громадських га релії ійних
організацій

03.05

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування

03.06

Для будівництва та обслуговування
будівель екстериторіальних організацій та
органів

03.07

Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі

03.08

Для будівництва та обслуговування
об'г ктів турне пічної і н<|ірас гру кгури іа
закладів громадського харчування

03.09

Для будівництва та обслуговування
будівель кредитно-фінансових установ

03.10

Для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфрасгруктури

03.1 1

Для будівництва та обслуговування
будівель і споруд закладів науки

03.12

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального
обслуговування

03.13

Для будівництва та обслуговування

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

2,500

2.000

5.000

5.000

2.000

2.000

5.000

5.000

2.000

2.000

5.000

5.000

2.000

2,000

5.000

5.000

0.030

О.озо

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

2.000

2.000

3.000

3.000

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельь і ділянки. за земельні ділянки
нормативи у грошову
за межами
ОЦІНКІ) яких
населених пунктів.
11 рові:дено
нормативну грошову
(незале жно від
оцінку яких не
місцезнах одження)
проведено

Вид цільового призначення земель

код2

найменування

ДЛЯ
для
для
для
юридичнії? фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

будівель закладів побутового
обслуговування

0.030

0.030

1.000

1.000

2.000

2.000

3.000

3.000

0.030

0.030

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності
органів ДСНС

03.15

Для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

04

Землі природно-заповідного фонду
0.030
0.030
Для збереження та використання
біосфери их заповідників
0.030
0.030
Для збереження та використання

04.01
04.02

11 р 11 род н и х зап о в і д н и к і в

04.03

Для збереження та використання
національних природних парків

0.030

0.030

1.000

1.000

04.04

Для збереження та використання
ботанічних садів

0.030

0.030

1.000

1.000

04.05

Для збереження та використання
зоологічних парків

0.030

0.030

1,000

1,000

04.06

Для збереження та використання
дендрологічних парків

0,030

0,030

1.000

1,000

04.07

Для збереження та використання парків пам'яток садово-паркового мистецтва

0.030

0.030

1.000

1,000

04.08

Для збереження та використання
заказників

0.030

0.030

1.000

1.000

04.09

Для збереження та використання
заповідних урочищ

0.030

0.030

1.000

1.000

04.10

Для збереження та використання пам'яток
природи

0.030

0.030

1.000

1.000

04.1 1

Для збереження та використання
регіональних ландшафтних парків

0.030

0.030

1.000

1,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають гірзйродні лікувальні властивості.

які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і ліку ванн я людей)

Ставки податку
(відсотків
------- ------ нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

КОД-

найменування

за земельи і ділянки. за земельні ділянки
нормативні у грошову
за межами
оцінку яких
населених пунктів,
провс дено
нормативну грошову
(незалф кно від
оцінку яких не
місцезнах одження)
проведено

для
ДЛЯ
для
для
оридични? фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
0.030
0.030
1.000
1.000

06.01

Для будівництва і обслуговування
санаторно-оздоровч и х заклад і в

06.02

Для розробки родовищ природних
. і і ку ва.11 ьн и х рссу рс і в

06.0.5

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призна чення
3,000
3.000
Для будівництва та обслуговування
об'єктів рекреаційного призначення
0.030
0.030
Для будівництва та обслуговування

07.01
07.02

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

5.000

5.000

1.000

1.000

об'єктів фізичної культури і спорту

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1.000

0.500

1.500

1,500

07.04

Для колективного дачного будівництва

1.000

0.500

1.500

1.500

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для
збереження та використання земель
природно-заповідної о фонду

0.030

0.030

1.000

1,000

08

Землі істори ко-кулы урною прі ізначення
0.030
0.030
Для забезпечення охорони об'єктів
культурної спадщини
0.030
0.030
Для розміщення та обслуговування

1.000

1.000

1.000

1,000

08.01

08.02

музейних закладів

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

08.03

Для іншого історико-культу рного
призначення

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для
збереження та використання земель
п р и род н о-зап о ві д н о го фо н ду

09

Землі лісогосподарського при начення
0.100
0.100
Для ведення лісового господарства і
пов'язаних з ним послуг
0.100
0.100
Для іншого лісогосподарського
призначення
0.1 00
0.100
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для

09.01
09.02
09.03

збереження та використання земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

код2

найменування

за земель і і ділянки. за земельні ділянки
юрма і иві і\ грошову
за межами
оцінк у яких
населених пунктів,
і іро в едено
чормативну грошову
(незале жно від
оцінку яких не
місцезна; сод же н ня)
проведено

для
для
для
для
оридични > фізичних оридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

природно-заповідного фонду
10

Землі водного фонду
Для експлуатації та догляду за водними
3.000

3.000

5.000

5,000

3.000

3.000

5.000

5.000

Для експлуатації іа догляд) 5а смугами
відведення
Для експлуатації та догляду за
гідротехнічними, іншими
водогосподарськими спорудами і
каналами

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

10.05

Для догляду за береговими смугами
водних шляхів

3.000

3,000

5.000

5.000

10.06

Для сінокосіння

1.000

1,000

5.000

5.000

10.07
10.08

Для рибогосподарських потреб

1.000

1.000

5.000

5.000

Для культурно-оздоровчих потреб.
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей

1.000

1 000

5.000

5.000

10.09

Для проведення науково-дослідних робгі

0.030

0.030

1.000

1.000

10.10

Для оудівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідромегричних та
лінійних споруд
Для будівництва та експлуатації
санаторіїв та інших лікувальнооздоровчих закладів у межах
прибережних захисних смуг морів,
морських заток і лиманів

І 000

1 000

5.000

5.000

1.000

1.000

5.000

5.000

10.12

Для цілей підрозділів І0.01-І0.11 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

0.030

0.030

1.000

1.000

11

Землі промисловост
3 000
для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємствами. то пов'язані і
корне ту ван н я м на; грам 11
3.000
Для розміщення та експлуатації основних

3.000

5.000

5.000

3.000

5.000

5.000

10.01
10.02
10.03

10.04

10 11

11.01

1 1.02

об'єктами
Для облаштування та догляду за
при береж н и м и за.х и є 1111 м н є м у і ам н

підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної.

Ставки податку
(відсоткіт нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

код2

найменування

за земель іі ділянки, за земельні ділянки
іормаї ивну грошову
за межами
оцінку яких
населених пунктів,
про власно
нормативну грошову
(незалежно віл
оцінку яких не
м і с цезн аходжен н я)
проведено

для
для
для
ДЛЯ
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

машинобудівної та іншої промисловості
3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

0.030

0.030

1,000

1.000

3.000

5.000

5.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

5.000

5.000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних.
підсобних і допоміжних будівель та
споруд будівельних організацій та
підприємств

11.04

Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфрастру ктури
(виробництва га розподілення іаз\.
постачання пари та гарячої води,
збирання, очищення га розподілення
води)

11.05

Для цілей підрозділів 1 1.01-11.04 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

12

Землі транспорту
... _ .
3.000
для розміщення та експлуатації оудівель і
споруд залізничного транспорту
3.000
Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд морського транспорту

12.01
12.02

12.03

Для розміщення та експлуатації оудівель і
споруд річкового транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту га
до рож н ьо го г ос 11 о, гаре гва

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд авіаційного транспорту

12.06

Для розміщення та експлуатації об єктів
трубопровідного транспорту

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд міського електротранспорту

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг
та до п о м і ж них о 11 е ра ц і й

12.09

Для розміщення та експлуатації оудівель і
споруд іншою наземного транспорту

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, за земельні ділянки
нормативну грошову
за межами
ОЦІНКУ яких
населених пунктів,
її рове ієно
нормативну грошову
(незалей(НО від
оцінку яких не
місцезнамгдження)
проведено

Вид цільового призначення земель

код2

найменування

для
ДЛЯ
для
для
оридичниз фізичних оридичню фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
0.030
1.000
1.000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

13

Землі зв'язку
3.000
Для розміщення та експлуатації об скл ів і
споруд телекомунікацій
3.000
Для розміщення та експлуатації будівель
та споруд об’єктів поштового зв'язку
3.000
Для розміщення та експлуатації інших
технічних засобів зв'язку
Для цілей підрозділів ІЗ.ОІ-ІЗ.ОЗ. 13.05 га
(,-0л0

13.01

13.02

13.03
13.04

3.000

5.000

5.000

3.000

5.000

5.000

3.000

5.000

5.000

0.030

1.000

1.000

Землі енергетики
3.000

3.000

5.000

5,000

3.000

3.000

5.000

5.000

0.030

1.000

1.000

0.030

1.000

1.000

0.030

1.000

1.000

0.030

1.000

1.000

0.030

1.000

1.000

для збереження та використання земель
11 р и род н о-заі ю в і д н о го фонду

14
14.01

Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій

14.02

Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 га для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

15

Землі оборони
0.030
Для розміщення та постійної діяльності
Збройних Сил4
0.030
Для розміщення та постійної діяльності
військових частин (підрозділів)
Національної гвардії
0.030
Для розміщення та постійної діяльності
Держприкордонслужби4
0.030
Для розміщення та постійної діяльності
СБУ4

15.01
15.02

15.03
15.04

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель

код2

найменування

15.05

Для розміщення та постійної діяльності
Держспецтрансслужби

15.06

Для розміщення та постійної діяльності
Служби зовнішньої розвідки

15.07

Для розміщення та постійної діяльності
інших, утворених відповідно до законів,
військових формувань

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

16

Землі запасу

17

Землі резервного фонду

18

Землі загального корнетування

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

за земельн і ділянки. за земельні ділянки
нормативг у грошову
за межами
оцінку яких
населених пунктів,
про Вір дено
нормативну грошову
(незале» кно від
оцінку яких не
місцезнах одження)
проведено

для
ДЛЯ
для
ДЛЯ
оридични: фізичних оридичних фізичних
осіо
осіб
осіб
осіб
0.030
0.030
1.000
1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1.000

0.030

0.030

1.000

1,000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.100

0.100

0.100

0.100

0.030

0.030

1.000

1.000

Додаток 2
до рішення XI сесії Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 12 липня 2021 року «Про
встановлення
ставок та
пільг із
сплати
земельного податку Безлюдівської селищної
ради»

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 податкового
кодексу України, із сплати земельнсго податку
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти. або території об'єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно 3
КОАТУУ

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

63

251

6325155600

Безлюдівська селищна рада емт. Безлюдівка

63

251

6325156400

емт Васищеве

63

251

6325156401

село Подольох

63

251

6325150100

см г. Хорошеве

63

251

6325181201

село Когляри

63

251

6325181203

село Мовчани.

63

251

6325181501

село Лизогубівка

63

251

6325181502

село Кирсанове

63

251

6325181503

село Темнівка

63

251

6325181504

село Хмарі вка

63

251

6325181505

село Шубіне

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Пільги щодо сплати земельного податку для фізич н и х ос і б;
інваліди першої і другої групи1:

фізичні особи, які виховують трьох і більше ДІІСЙ ВІКОМ до 18
років1:
пенсіонери (за віком)
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
фізичш особи, визнані законом ^особами. які постраждали

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового
зобов’язання за рік)

внаслідок Чорнобильської катастрофи1:
Звільнення від сплати податку за ісмс.іьні ділянки, передбачене
для відповідної категорії фізичних осіб пугікіом 2X1.1 цієї статті,
поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у
межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства - у розм рі не

більш як 2 гектари:
для
будівництва
та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):
у селах - не більш як 0.25 гектара, в селищах - не більш яг: 0.15
гектара:
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0.10
гектара:
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0.01 гек тара;
для ведення садівництва - не більш як 0.1 2 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку
четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та
земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку
четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, станом на
1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок
одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних
норм, визначених пунктом 281.2 цієї статті, така особа до 1 травня
поточного року подає письмову заяву у довільній фору і до
контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної
ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для
застосування пільги (далі - заява про застосування пільги).
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з
базового податкового (звітного) періоду, в якому подано гаку
заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової !
заяви про застосування пільїи.

У разі подання фізичною особою, яка станом на І січня потоююго
року має у власності декілька земельних ділянок одного виду
використання, заяви про застосування пільги після 1 травня
поточного року пільга починає застосовуватися до обраних
земельних ділянок з наступного податкового (звітного) період)'.
Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власзості
декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає
протягом календарного року та/або фізична особа, визначена
у пункті 281.1 цієї статті, набуває право власності на земельну
ділянку/земельні ділянки одного виду використання, гака особа
подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за
місцем знаходження будь-якої гемельної ділянки протягом 30
календарних днів з дня набу гтя такого права на пільгу та/або права
власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних гемельїшх ділянок з
урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 цього Кодексу та діє до
початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про

100

застосування пільги.
У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого
цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних
земельних ділянок з наступного податкового (зві тного) періоде.
Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб:

органи місцевого самоврядування, військові формування, утворені
відповідно до
законів
України,
Збройні
Сили
України,
підприємства, заклади, установи які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів:
житлово-будівельні
кооперативи,
житлові
кооперативи
та
об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних
будинків:
комунальні підприємства, які підпорядковуються Безлюдівській
селищної ради;
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань
осіб з інвалідніспо. реабілітаційні установи і ромадських об'єднань
осіб з інвалідністю:
громадські об'єднання осіб з інвалідністю України, підприємства
та організації, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з
інвалідністю та спілками
громадських
об'єднань осіб з
інвалідністю і є їх повното власністю, де протягом попереднього
календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там
основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю
становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми
загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських об'єднань
осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за
наявності дозволу на право користування такою пільгою, який
надається
уповноваженим
органом
відповідно
до Закону і
України "І Іро основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в |
Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські
об'єднання осіб з інвалідністю. їх підприємства та організації
зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період,
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції
згідно із законодавством;
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України.

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від
форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки
(крім національних та державних дендрологічних парків), освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджеіів.
державні та комунальні диіячі санаторно-курортні заклади та!
заклади оздоровлення і відпочинку, а гакож ділячі санаторно- |

курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі
підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і
внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ
та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та
організацій з Реєстру неприбуткових установ га організацій
декларація подасться платником податку протягом ЗО календарних

днів з дня виключення, а подаюк сплачується починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в яком\ відбулося виключення 5 Реєстру
неприбуткових установ та організацій;

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи
вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я
населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності,
дитячо-юнацькі
спортивні
школи
і
спортивні
споруди
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств. їх місцевих
осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за
земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі
виключення таких установ та організацій з Реєстр) неприбуткових
установ та організацій, декларація подається платником податку
протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок
сплачується починаючи з місяця, наступного га місяцем, в якому
відбулося виключення з Реєстру неприбуткових устаноз та
організацій.

Особливості оподаткування платою за землю
Селищна рада може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.
Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа
першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені
зміни.
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати
податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати
права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за
місяцем, у якому втрачено це право.
Якщо платники податку, які корне гуюгься пільгами з цього податку, надають в оренду
земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частин, податок за такі земельні ділянки та
земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачуються на загальних підставах з
урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд
(їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним,
загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для
видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у
розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу.
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті ЗО.
статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення під ьг, відмінних на територіях різних
населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги
затверджуються окремо.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про встановлення ставок збору
за місця для паркування транспортних
засобів на території Безлюдівської
селищної ради

Відповідно до ст. 8 п. 8.3.ст. 10 п. 10.2.2., ст 12 і . 12.3 ст. 268 Податкового
кодексу України, 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:

І. Встановити на території Безлюдівської селищної ради збір за місця для
паркування транспортних засобів.
2. Затвердити 1 Іоложення про порядок обчислеї ня і сплати збору за місця
для паркування ірансноргних засобів на гериіорії Безлюдівської селищної
ради, згідно з додатком І.
3.
Оприлюднити рішення на офіційному сайт: Безлюдівської селищної
ради.
4.
Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 рфку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безл юд і вс ь к 11 й сел И1Ц н и

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток I
до рішення XI сесії
Безлюдівської селищної рада VIII скликання
від 12 липня 2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування
транспортних засобів на території Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення і сплати збору за місця для
паркування транспортних засобів на території Безлюдівської селищної ради
(далі - Положення) визначає правові засади його справлення у відповідності до
Податкового кодексу України.
1.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів - це місцевий збір,
кошти від якого зараховуються до селищного бюджету.
1.3. Терміни наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях,
визначених у Податковому кодексі України.
1.4. Норми цього Положення є обов'язковими для дотримання фізичними
особами та юридичними особами, які є платниками збору за місця для
паркування транспортних засобів, та контролюючими органами.
2. Платники збору

2.1. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів на
території Безлюдівської селищної ради є юридичні особи, їх філії(відділення,
представництва), фізичні особи
підприємці, які згідно з рішенням
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, організовують та
провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
майданчиках для платного паркування.
2.2. Перелік земельних ділянок, відведених для організації та
провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в
якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне
облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів,
затверджується рішенням Безлюдівської селищної ради.
2.3. Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені
організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів, надається контролюючому органу в порядку,
встановленому розділом 1 Податкового кодексу України.
3. Об’єкт і база оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
Безлюдівської селищної ради, відведена для забезпечення паркування

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування,
тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги
(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів селищного
бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного
паркування транспортних засобів, передбачених статтею ЗО Закону України
"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів селищного бюджету.
4. Ставки збору

4.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.
метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, у розмірі до 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (зві тного) року.
5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
сплачується щоквартально, до ЗО числа (включно) місяця визначеного для
квартального звітного (податкового) періоду, за
місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за
м і с цез н ах о дже н п я м зе м е л ы і ої д і j і я 11 к и.
5.3. Базовий податковий (зві тний) період дорівнює календарному
кварталу.
6. Відповідальність та контроль

6.1. Платники збору зазначені у пункті 2.1. цього Положення, несуть
відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації
збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної
податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати
збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України
«Про державну податкову службу України», інших законодавчих та
нормативних актів.

Секретар селищної ради

Яна СТАССВА

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, статтями 25, 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки
постійної комісії з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної
власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Безлюдівської селищної ради:
І) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
згідно з додатком 1.
2) перелік пільг для фізичних та юридичних ос б, наданих відповідно до
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з
додатком 2.
2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року
3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної
ради.
4. Контроль за виконанням цьогорішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету економіки, фінан^^та^Мунальної власності (Підкопай А.Б.).

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 1
до рішення XI сесії Безлюдівської селищної ради
VI11 скликання від 12 липня 202 1 р. «Про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
2022 рік»

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія
рішення ради:
—
Код району

Код області

Код ЗГІДНО 3

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
_________ ііаселеного пункту, або території об'єнііаної територіальної громади

63

251

6325155600

Безлюдівська селищна рада емт. Безлюдівка

63

251

6325156400

емт Васищеве

63

251

6325156401

село Подольох

63

251

6325159100

емт. Хорошеве

63

251

6325181201

село Котляри

63

251

6325181203

село Мовчани.

63

251

6325181501

село Лизогубівка

63

251

6325181502

село Кирсанове

63

251

6325181503

село Темнівка

63

251

6325181504

село Хмарівка

63

251

6325181505

село Шубіне

Ставки податку’ за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

2
КОД“

для юридичних осіб

найменування2

1 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні21

2 зона 4

3 зона4

для фізичних осіб
1 зона4

2 зона4

3 зона4

—1

--------

1 110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,700

0.400

1110.2

Котеджі га будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,700

0,400

11 10.3

Будинки садибного типу

0,700

0,400

1 1 10.4

Будинки дачні та садові

0.700

0.400

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Б\ динки з двома квартирами1

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0.700

0.400

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0.700

0.400

Будинки з трьома та більше квартирами1

1 122
1 122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0.700

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0.700

0.400

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0.700

0.400

0,700

0.700

_______

0.400

Г у ртожитки21

113

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів1

0,700

0,700

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів21

0,700

0.700

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів21

0.700

0.700

1

Ст авки податку’ за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

код2

дія юридичних осіб

найменування2

1 зона4
1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки'

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних'

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

2 зона4

3 зона4

для фізичних осіб

1 зона4

0.700

0.700

0.700

0.700

0.700

0.700

12

Будівлі нежитлові

121

1 отелі, ресторани та подібні будівлі

2 зона4

3 зона4

Будівлі готельні

121 1
1211.1

І отелі

0.700

0.700

1211.2

Мотелі

0.700

0.700

121 1.3

Кемпінги

0.700

0.700

121 1.4

1 Іансіонати

0.700

0.700

121 1.5

Ресторани та бари

0.700

0,700

-------------------------- 1
1

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212
1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,700

0,700

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0.700

0,700

1212.3

Цен гри та будинки відпочинку

0.700

0,700

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0.700

0.700

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні'

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління'

0.700

0,700

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0.700

0,700

1220.3

Будівлі органів правосуддя'

0,700

0,700

4

Ставки податку' за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

код2

для юридичних осіб

найменування2

1 зона4 . 2 зона4

3 зона4

для зізичних осіб

1 зона4

1220.4

Будівлі закордонних представництв^

0.700

0.700

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0.700

0.700

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0.700

0.700

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги. магазини

0.700

0.700

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків^

0.700

0.700

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0.700

0,700

1230.4

їдальні, кафе, закусочні тощо

0.700

0.700

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0.700

0.700

1230.6

Будівлі підприємств побу гового обслуговування

0.700

0.700

1230.9

Будівлі торговельні інші

0.700

0,700

,24

1241

і

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язка га пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільної о транспорту

0.700

0,700

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0.700

0.700

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0.700

0.700

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0.700

0,700

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

0.700

0,700

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,700

0,700

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій.

0.700

і

0,700

2 зона4

3 зона4

—

—------------

Ставки податку-' за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

для юридичних осіб

код2

для лзичних осіб

найменування
1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

телекомунікаційних центрів тощо

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0.700

0.700

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0.700

0.700

Гаражі

1242
1242.1

Гаражі наземні

0.700

0.400

1242.2

Гаражі підземні

0.700

0.400

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0.700

0.400

1242.4

Навіси для велосипедів

0.700

0.400

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові'

1251.1

С
• • підприємств
•
г
г
г
■■
Будівлі
машинобуде
вання та металообробної
промисловосте

0.700

0.700

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії3

0.700

0.700

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

0.700

0.700

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості3

0.700

0.700

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості3

0.700

0.700

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості3

0.700

0.700

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової
промисловості3

0.700

0.700

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості3

0.700

0.700

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне3

0.700

0,700

2 зона4

3 зона4

Ставки податку’ за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

код2

для юридичних осіб

найменування2

1 зона4

2 зона4

3 зона4

для язичних осіб
1 зона4

Резервуари, силоси та склади

1252

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,700

0.700

1252.2

Резервуари та ємності інші

0.700

0.700

1252.3

Силоси для зерна

0.700

0.700

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0.700

0.700

1252.5

Склади спеціальні товарні

0.700

0.700

1252.6

Холодильники

0,700

0.700

1252.7

Складські майданчики

0.700

0.700

1252.8

Склади універсальні

0.700

0.700

1252.9

Склади та сховища іншг

0.700

0.700

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0.700

0.700

1261.2

Зали засідань та баї агоцільові зали для публічних виступів

0.700

0.700

1261.3

Цирки

0.700

0.700

1261.4

Казино, ігорні будинки

0.700

0.700

1261.5

Музичні та танцювальні зали. дискотеки

0.700

0.700

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0.700

0.700

Музеї та бібліотеки

1262

1262.1

Музеї та художні галереґ

0,700

0.700

1262.2

Бібліотеки, книгосховища21

0.700

0,700

2 зона4

3 зона4

Класифікація будівель та споруд2

код2

Ставки податку’ за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

для юридичних осіб

найменування2

1 зона4

2 зона4

3 зона4

для Язичних осіб
1 зона4

1262.3

Технічні центри

0.700

0.700

1262.4

Планетарії'

0.700

0.700

1262.5

Будівлі архівів'

0.700

0.700

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів'

0.700

0,700

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0.700

0.700

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,700

0.700

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів''

0,700

0.700

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів31

0,700

0.700

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів'

0,700

0.700

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими
потребами'

0.700

0.700

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0.700

0.700

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій'

0,700

0.700

1263.9

Будівлі освітніх та на\ково-дослідних закладів інші'

0,700

0.700

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатоїірофільні територіального обслуговування, навчальних
закладів'

0.700

0.700

1264.2

Лікарні профільні, диспансери'

0,700

0.700

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки'

0,700

0,700

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації'

0.700

0,700

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил'

0.700

0,700

2 зона4

3 зона4

Ставки податку' за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

код2

для юридичних осіб

найменування2

1 зона4

2 зона4

ДЛЯ ( Язичних осіб

3 зона4

1 зона4

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації3

0.700

0,700

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші3

0,700

0,700

1265

Зали спортивні3

3 зона4

і

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,700

1265.2

Басейни криті для плавання

0,700

0.700

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0.700

0.700

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0.700

0.700

1265.5

Тири

0,700

0.700

1265.9

Зали спортивні інші

0.700

0.700

н~

■■■

0,700

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарською призначення, лісівництва та рибною господарства3

1271.1

Будівлі для тваринництва3

0.700

0.700

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,700

0,700

1271.3

Будівлі для зберігання зерна3

0,700

0.700

1271.4

Будівлі силосні та сінажні3

0,700

0.700

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства3

0,700

0,700

1271.6

Будівлі тепличного господарства3

0,700

0.700

1271.7

Будівлі рибного господарства3

0,700

0.700

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва3

0,700

0,700

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші3

0,700

0,700

1272

2 зона4

Будівлі для культової та релігійної діяльності3

' 1

Класифікація будівель та споруд123

код2

Ставки податку2 за 1 кв. мегр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
для юридичних осіб

найменування2

1 зона4

2 зона4

3 зона4

для ( Язичних осіб

1 зона4

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2

0,700

0.700

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0.700

0.700

1272.3

Цвинтарі та крематорії2

0.700

0.700

1273

2 зона4

3 зона4

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою2

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури2

0.700

0.700

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються
державою2

0.700

0.700

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статут

0.700

0.700

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше2
1

1274.1

Казарми Збройних Сил2

0,500

0,500

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб2

0,500

0.500

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів2

0,500

0.500

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,000

1,000

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів________________________________

1,000

1.000

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом
ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 0 18-2000, затвердженого
наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 етапі ЗО, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу
України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо
якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “ І зона".
’ Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Додаток 2
до рішення XI сесія Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 12 липня 2021 року «Про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
2022 рік»

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код зі ідно з
КОАТУУ

І Іаймену вання адміністративнотер и то р і ал ь н ої одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

63

251

6325155600

Безлюдівська селищна рада смт. Безлюдівка

63

251

6325156400

смт Васищеве

63

251

6325156401

село Подольох

63

251

6325159100

смт. Хорошеве

63

251

6325181201

село Котляри

63

251

6325181203

село Мовчани.

63

251

6325181501

село Лизогубівка

63

251

6325181502

село Кирсанове

63

251

6325181503

село Гемнівка

63

251

6325181504

село Хмарівка

63

251

6325181505

село Шубіне

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового
зобов'язання за
рік)

База оподаткування об’єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі
їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку,
зменшується:

а) для кваргири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів:
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на
120 кв. метрів:
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків. у тому числі їх часток).
- на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий

100

_________________________________

12_______________________

(звітний) період (рік).
І Іе є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також організацій, створених ними в установленому порядку, що
повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету ЧИ
місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в
зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. визначені
законом, в тому числі їх частки;
в)

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г)

гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у
зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської,
селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що
створена згідно із законом та перспективним планом формування
територій громад:
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать
дітям-сиротам. дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з
їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які
виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного
такого об'єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької
діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та
склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 0І82000. що використовуються за призначенням у господарській діяльності
суб'єктів і осподарювання. основна діяльність яких класифікується у
секціях В-Г КВБД ДК 009:2010. та не здаються їх власниками в оренду,
лізинг, позичку:
ж) будівлі,
споруди
сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних
та
фізичних
осіб),
віднесені
до
класу
"Будівлі
сільськогосподарського
призначення.
лісівництва
та
рибного
господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та
споруд ДК 018-2000. та не здаються їх власниками в оренду, лізині,
позичку;
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств:

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої
статутної діяльності, включаючи ті. в яких здійснюють діяльність
засновані
такими
релігійними організаціями добродійні
заклади
(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких

здійснюється виробнича та/або господарська діяльність:
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
незалежно
від форми
власності та джерел фінансування,
що
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використовуються для надання освітніх послуг;
і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних
дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та
закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі
підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені
контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ іа організацій.
У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку протягом ЗО календарних днів з
дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного
за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових
установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних
центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності,
центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної
майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств. їх місцевих осередків
та відокремлених підрозділів, що є неприбу гковими та включені до
Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких
установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку протягом ЗО календарних днів з
дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного
за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових
установ та організацій;
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к)
об’єкти
нежитлової
нерухомості
баз
олімпійської
та
паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом
Міністрів України;

л)
об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або
прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.ф2 цього пункту, для фізичних
осіб не застосовуються до;
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/такйх об'єкта/об’єктів перевищує
п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього
пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій
діяльності).

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 2.3 статті 12, пункту 30.2 статті ЗО,
пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях
різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги
затверджуються окремо.

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВС ЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

Про встановлення
ставок єдиного податку
на території
Безлюдівської селищної
ради

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно вимог п.ІО.21 ст.10, п.12.3 ст. 12,
ст.291, п 293.1 ст.293 1 Іодаткового кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2020р №1330 «Про затвердження Порядку та форм
надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо
ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», з метою
забезпечення надходжень до доход ної частини селищного бюджету,
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету економіки, фінансів
та комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І. Установити на території Безлюдівської селищної ради ставки єдиного
податку для фізичних осіб - підприємців платників податку І та II груп, які
здійснюють господарську діяльність, залежно від видів господарської
діяльності, визначених класифікацією видів економічної діяльності (ДК
009:2010; КВЕД-2010)з розрахунку на календарний місяць:
1.1. Для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на І
січня податкового (звітного) року згідно додатком І.
1.2. Для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року згідно дода тком 2.
2.
Затверди ти елементи визначення єдиною податку згідно з додатком 3.
3.
Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

4.

Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної

5.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

ради.
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 1
до рішення XI сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від 12 липня 2021 року «Про встановлення
ставок единого податку на території
Безлюдівської селищної ради»

Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи

Код виду
діяльності

Назва виду діяльності

Ставка єдиного
податку,
відсотків

Роздрібна торгівля
47.81

47.82
47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами,
напоями та тютюновими виробами

10

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,
одягом і взуттям

10

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товара чи

10

Побутові послуги
01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім ОДЯГ}

10

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10

14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20

Виробництво одягу зі шкіри
Виробництво робочого одягу
Виробництво іншого верхнього одягу
Виробництво спіднього одягу
Виробництво іншого одягу й аксесуарів
Виготовлення виробів з хутра
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10
10
10
10
10
10
10
10

16.23
31.02

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбу зання
хутра
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виробництво взуття
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і
столярних виробів
Виробництво кухонних меблів

31.09
32.12

Виробництво інших меблів
Виробництво ювелірних і подібних виробів

14.31
14.39

15.11

15.12
15.20

10
10
10
10
10
10
10

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

81.21 _
81.22

Загаг і ь н е п р и б и ра н и я бу; і и н к і в
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

10
10

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для
осіб похилого віку та інвалідів

10

88.91

Денний догляд за дітьми

10

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н.в.і.у.

10

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

10

95.12

10

95.21

Ремонт обладнання зв'язку
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування, відтворювання звуку й юбражіення

95.22

Ремон т побутових приладів, домашнього й садової о обладнання

10

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

95.24
95.25
95.29
96.01
96.02
96.03

Ремонт меблів і домашнього начиння
Ремонт годинників і ювелірних виробів
Ремон т інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

10
10
10
10
10
10

Надання послуг перукарнями та салонами краси
Організування поховань і надання суміжних послуг

10

Додаток 2
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради
від 12 липня 2021 року «Про встановлення

ставок Єдиного податку на території
Безлюдівської селищної ради»

Ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи

Назва виду діяльності

Код виду діяльності

А

01

01.1
01.11
01.12
01.13

01.14
01.16

Ставка єдиного
податку, відсотків

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ
ГОСПОДАРСТВО
Сільське господарство, мисливство та
надання
пов'язаних із ними послуг
Вирощування однорічних і дворічних
культур
Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культуб
Вирощування рису
Вирощування овочів і баштанних культур,
коренеплодів і бульбоплодів
Вирощування цукрової тростини
Вирощування прядивних культур

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічні IX
культур

01.2

Вирощування багаторічних культур

01.21
01.22

Вирощування винограду
Вирощування тропічних і субтропічних

20
20
20

20
20
20

20
20

фруктів
01.23
01.24

Вирощування цитрусових

01.29

Вирощування зерняткових і кісточкових
фруктів
Вирощування ягід, горіхів, інших плодовії т
дерев і чагарників
Вирощування олійних плодів
Вирощування культур для виробництва
напоїв
Вирощування пряних, ароматичних і
лікарських культур
Вирощування інших багаторічних культур

01.3

Відтворення рослин

01.25

01.26
01.27
01.28

01.30

Відтворення рослин

01.4

Тваринництво

20
20
20

20
20
20

20
20

01.41

Розведення великої рогаюї худоби
молочних порід

20

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та
буйволів

20

01.43

20

01.45
01.46
01.47
01.49

Розведення коней та інших тварин родини
конячих
Розведення верблюдів та інших тварин
родини верблюдячих
Розведення овець і кіз
Розведення свиней
Розведення свійської птиці
Розведення інших тварин

01.5

Змішане сільське господарство

01.50

Змішане сільське господарство

01.6

Допоміжна діяльність у сільському
господарстві та післяурожайна
діяльність

01.61
01.62
01.63
01.64

Допоміжна діяльність у рослинництві
Допоміжна діяльність у тваринництві
Післяурожайна діяльність
Оброблення насіння для відтворення

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і
надання пов'язаних із ними послуг

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і
надання пов'язаних із ними послуг

02
02.1

Лісове господарство та лісозаготівлі
Лісівництво та інша діяльність у
лісовому господаре і ві

02.10

Лісівничі во та інша діяльність у лісовому
господаре гві

01.44

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Лісозаготівлі

02.3

Збирання дикорослих недеревних
продуктів

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому
господарстві

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому
господарстві

03
03.1

Рибне господарство
Рибальство

03.11
03.12

Морське рибальс тво
1 Ірісноводнс рибальсіво

03.2

Рибництво (аквакультура)

03.21
03.22

Морське рибництво (аквакультура)
І Ірісноводне рибництво (аквакультура)

С
10
10.1

П Е Р Е РО Б Н А П РО М И С Л О В1 СТ Ь
Виробництво харчових продуктів
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1 1
10.12

Виробництво м'яса
Виробництво м'яса свійської птиці

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20

20
20

20

20

20
20
20

20

20
20

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

10.2

Перероблення та консервування риби,
ракоподібних і молюсків

10.20

Перероблення та консервування риби,
ракоподібних і молюсків

10.3

Перероблення та консервування фруктів
і овочів

10.31
10.32
10.39

Перероблення та консервування картоплі
Виробництво фруктових і овочевих соків
Інші види перероблення та консервування
фруктів і овочів

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41
10.42

Виробництво олії та тваринних жирів
Виробництво маргарину і подібних
харчових жирів

10.5

Виробництво молочних продуктів

10.51

1 Іерероблення молока, виробництво масла
та сиру
Виробництво морозива

10.52

10.6

Виробництво продуктів борошномельнокруп'яної промисловості, крохмалів і
крохмальних продуктів

10.61

Виробництво продуктів борошномельнокруп'яної промисловості
Виробництво крохмалів і крохмальних
продуктів

10.62

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів: виробництво борошняних
кондитерських виробів, торгів і тістечок
нетривалого зберігання
Виробництво сухарів і сухого печива:
виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого
зберігання
Виробництво макаронних виробів і
подібних борошняних виробів

10.72

10.73

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

10.81
10.82

Виробництво цукру
Виробництво какао, шоколаду та цукрових
кондитерських виробів
Виробництво чаю та кави
Виробництво прянощів і приправ
Виробництво готової їжі та страв
Виробництво дитячого харчування та
дієтичних харчових продуктів
Виробництво інших харчових продуктів, не
віднесених до інших угруповань

10.83
10.84
10.85
10.86
10.89

10.9

Виробницт во готових кормів для тварин

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що

20

20

20
20
20

20
20

20
20

20
20

20

20

20

20
20
20
20
20
20

20

20

10.92

утримуються на фермах
Виробництво готових кормів для домашніх
тварин

13
13.1

Текс гильне виробництво
Підготування га прядіння текстильних
волокон

13.10

Підготування та прядіння текстильних
волокон

13.2

Ткацьке виробництво

13.20

Ткацьке виробництво

13.3

Оздоблення текстильних виробів

13.30

Оздоблення текстильних виробів

13.9

Виробництво інших текстильних виробів

13.91
13.92

Виробництво трикотажного полотна

13.93
13.94
І 3.95

13.96
13.99

Виробництво готових текстильних виробів,
крім одягу
Виробництво килимів та килимових виробів
Виробництво канатів, мотузок. шпагату та
сіток
Виробництво негканних текстильних
матеріалів та виробів із них. крім одягу
Виробництво інших текстильних виробів
технічного та промислового призначення
Виробництво інших текстильних виробів, н.
в. і. у.

14
14.1

Виробництво одягу
Виробництво одягу, крім хутряного

14.11
14.12
14.13
14.14
14.19

Виробництво
Виробництво
Виробництво
Виробництво
Виробництво

14.2

Виготовлення виробів із ху гра

одягу зі шкіри
робочого одягу
іншого верхнього одягу
спіднього одягу
іншого одягу й аксесуарів

20

20

20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

14.20

Виготовлення виробів із хутра

14.3

Виробити во т рико і ажної о і а в'я заної о
одягу

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових
виробів

20

14.39

Виробництво іншого трикотажного та
в'язаного одягу

20

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Дублення шкур і оздоблення шкіри;
виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно-сідельних виробів; вичинка та
фарбування хутра

15.1

15.11
15.12

Дублення шкур і оздоблення шкіри:
вичинка та фарбування ху гра
Виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно-сідельних виробів зі шкіри та
інших матеріалів

20

20

20

15.2

Виробництво взуття

15.20

Виробництво взуття

16

16.1

Оброблення деревини та виготовлення
виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та
рослинних матеріалів для плетіння
Лісопильне і а стругальне виробництво

20

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка,
соломки та рослинних матеріалів для
плетіння

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і
панелей, шпону
Виробництво щитового паркету

20

Виробництво інших дерев'яних будівельних
конструкцій і столярних виробів
Виробництво дерев'яної тари
Виробництво інших виробів з деревини:
виготовлення виробів з корка, соломки та
рослинних матеріалів для плетіння

20

16.22
16.23

16.24
16.29

20

20

20
20

17

Виробнинтво паперу та паперових
виробів

17.1
17.11

Виробництво паперової маси, паперу та
картону
Виробництво паперової маси

20

17.12

Виробництво паперу та картону

20

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону

20

17.21

Виробництво гофрованого паперу та
картону, паперової та картонної тари
Виробництво паперових виробів
господарсько-побутового та санітарногігієнічного призначення
Виробництво паперових канцелярських
виробів
Виробництво шпалер
Виробництво інших виробів з паперу та
картону

20

17.22

17.23

17.24
17.29

18

18.1
18.11
18.12
18.13
18.14

18.2

20

20
20
20

Поліграфічна діяльність, тиражування
записаної інформації
Поліграфічна діяльність і надання
пов'язаних із нею послуг
Друкування газет
Друкування іншої продукції
Виготовлення друкарських форм і надання
інших поліграфічних послуг
Брошуру вально-палітурна діяльність і
надання пов'язаних із нею послуг

Тиражування гвуко-, відеозанисів і
і іро і р а міі о го з а без 11 е ч е н 11 я

20
20
20

20

18.20

20

20.1

20.12
20.13

20.14

20.15

Тиражування звуко-. відеозаписів і
програмного забезпечення

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
Виробництво основної хімічної продукції,
добрив і азотних сполук, пластмас і
синтетичною каучуку в первинних
формах
Виробництво барвників і пігментів
Виробництво інших основних неорганічних
хімічних речовин
Виробництво інших основних органічних
хімічних речовин
Виробництво добрив і азотних сполук

20.2

Виробництво пестицидів та іншої
агрохімічної продукції

20.20

Виробництво пестицидів та іншої
агрохімічної продукції

20.3

Виробництво фарб, лаків і подібної
продукції, друкарської фарби та мастик

20.30

Виробництво фарб, лаків і подібної
продукції. др\карської фарби та мастик

Виробництво мила іа мийних засобів,
засобів для чищення та полірування,
парфумиих і косметичних засобів

20.41

Виробництво мила та мийних засобів,
засобів для чищення та полірування
Виробництво парфумних і косметичних
засобів

20.5
20.52
20.53
20.59

Виробництво
Виробництво
Виробництво
Виробництво
І- У-

20.6

Виробництво штучних і синтетичних
волокон

20.60

Виробництво штучних і синтетичних
волокон

22

Виробництво гумових і плас і масових
виробів
Виробництво гумових виробів

22.1

іншої хімічної продукції
клеїв
ефірних олій
іншої хімічної продукції, н. в.

20

20
20
20
20

20

Виробництво гумових шин. покришок і
камер: відновлення протектора гумових
шин і покришок

22.19

Виробництво інших гумових виробів

22.2

Виробництво пластмасових виробів

Виробництво
пластмас
22.22
Виробництво
22.23
Виробництво
пластмас
____________________ —
. ----------

20
20

20

22.11

22.21

20

20

20.4

20.42

20

20
20

плит, листів, труб і профілів із
20
20
20

тари з пластмас
будівельних виробів із
_

---- — ...

.. ...

--------

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

23

Виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції
Виробництво скла та виробів зі скла

23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19

Виробництво листового скла
Формування йоброблення листового скла

Виробництво порожнистого скла
В и роб н и цт во с к л о вол о к н а
Виробництво й оброблення інших скляних
виробів.} ГОМ} числі технічних

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із
глини

23.31
23.32

Виробництво керамічних плиток і плит
Виробництво цегли, черепиці та інших
будівельних виробів із випаленої глини

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору
та кераміки

23.41

Виробництво господарських і декоративних
керамічних виробів
Виробництво керамічних санітарнотехнічних виробів
Виробництво керамічних електроізоляторів
та ізоляційної армату ри
Виробництво інших керамічних виробів
технічного при значення
Виробництво інших керамічних виробів

23.42

23.43
23.44

23.49

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових
сумішей

23.51
23.52

Виробництво цементу
Виробництво вапна та гіпсових сумішей

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та
цементу

23.61

Виготовлення виробів із бетону для
будівництва
Виготовлення виробів із гіпсу для
будівництва
Виробництво бетонних розчинів, готових
для використання
Виробництво СУХИХ 6} дівельних сумішей
Виготовлення виробів із волокнистого
цементу
Виробництво інших виробів ІЗ бетон} ГІПС}
та цементу

23.62

23.63

23.64
23.65
23.69

23.7

Різання, оброблення та оздоблення
декоративного та будівельного каменю

23.70

Різання, оброблення та оздоблення
декоративного та будівельного каменю

24

Металургійне виробництво

24.2

Виробництво труб, порожнистих профілі в
і фітингів зі сталі

20

20
20
20
20
20

20
20

20

20
20
20
20

20
20

20
20
20
20

20
20

20

24.20

Виробництво труб, порожнистих профілів і
фітингів зі сталі

25

Виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устаткованим
Виробництво будівельних металевих
конструкцій і виробів

25.1
25.11

Виробництво будівельних металевих
конструкцій і частин конструкцій

25.12
25.2

Виробництво металевих дверей і вікон

25.21
25.29

Виробництво радіаторів і котлів
цен грального опалення
Виробництво інших металевих баків,
резервуарів і контейнерів

Виробництво парових котлів, крім котлів
центрального опалення

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів
центрального опалення

25.5

Кування, пресування, штампування,
профілювання; порошкова металургія

25.50

Кування, пресування, штампування,
профілювання; порошкова металургія

25.6

Оброблення металів та нанесення
покриття на метали; механічне
оброблення металевих виробів

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття
на метали
Механічне оброблення металевих виробів

Виробництво столових приборів
Виробництво замків і дверних петель

25.9

Виробництво інших готових металевих
виробів

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних
контейнерів
Виробництво легких металевих паковань
Виробництво виробів із дрогу, ланцюгів і
пружин

25.94
25.99

26

20
20

20

20

20
20

Виробництво столових приборів,
інструментів і металевих виробів
загального призначення

25.71
25.72
25.73

_25.92
25.93 ~

20
20

Виробництво металевих баків,
резервуарів і контейнерів

25.3

25.62
25.7

20

Виробництво інструментів

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних
виробів
Виробництво інших готових металевих
виробів, н. в. і. у.

Виробництво комп’ютерів, електронної

20
20
20

20
20
20
20
20

26.1

--------------- “ '
‘ ~ ...
■
..... г~
та оптичної продукції
Виробництво електронних компонентів і
плат

26.11
26.12

Виробництво електронних компонентів

20

Виробництво змонтованих електронних
плат

20

26.2

Виробництво комп’ютерів і
периферійного устаткований

26.20

Виробництво комп’ютерів і периферійного
устаткований

26.3

Виробництво обладнання зв’язку

26.30

Виробництво обладнання зв'язку

26.4

Виробництво електронної апаратури
побутового призначення для приймання,
записування та відтворювання звуку й
зображення

26.40

Виробництво елекіронної апарат} ри
побутового призначення для приймання,
записування та відтворювання звуку й
зображення

26.5

Виробництво інструментів і обладнання
для вимірювання, дослідження та
навігації; виробництво годинників

26.52

Виробництво годинників

26.6

Виробництво радіологічного,
електромедичного й
електротерапевтичного устаткованії я

26.60

Виробництво радіологічного.
електромедичного й електротерапевтичної0
устаткований

26.7

Виробниц і во оптичних приладів і
фотографічного уста і кования

26.70

Виробництво оптичних приладів і
фотографічного устатковання

26.8

Виробництво магнітних і оптичних носіїв
даних

26.80

Виробництво магнітних і оптичних носіїв
даних

27

Виробництво електричного
устатковання
В и роби и цтво електрод ви гу н і в,
генераторів, трансформаторів,
елект рорознодільчої та контрольної
апаратури

27.1

27.1 1

27.12

Виробництво електродвигунів, генераторів і
трансформаторів
Виробничіво с.іскірорознодільчої та
контрольноїапаратури

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

27.20

Виробництво батарей і акумуляторів

27.3

Виробництво проводів, кабелів і

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

електромонтажних пристроїв
Виробництво волоконно-он і ичних кабелів
Виробництво інших видів електронних і
електричних проводів і кабелів

20

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

20

27.4

Виробництво електричного
освітлювального устаткований

27.40

Виробництво електричного
освітлювального устатковання

27.31
27.32

27.5

Виробництво побутових приладів

27.51

Виробництво електричних побутових
приладів
Виробництво неелектричних побутових
приладів

27.52

27.9

Виробництво іншого електричного
устатковання

27.90

Виробництво іншої о електричного
устатковання

28

Виробництво машин і устатковання, н. в.
і- УВиробництво машин і устатковання
загального призначення

28.1
28.11

28.12

28.13
28.14
28.15

Виробництво двигунів і турбін, крім
авіаційних, автотранспортних і
мотоциклетних двигунів
Виробництво гідравлічного та
пневматичного устатковання
Виробництво інших помп і компресорів
Виробництво інших кранів і клапанів
Виробництво підшипників, губчастих
передач, елементів механічних передач і
приводів

20

20

20
20

20

20
20
20
20

20

28.2

Виробництво інших машин і
устатковання загального призначення

28.21

Виробництво духових шаф. печей і пічних
пальників

20

28.22

Виробництво підіймального та вантажнорозвантажувального устатковання
Виробництво офісних машин і
устатковання. крім комп'ютерів і
периферійного устатковання
Виробництво ручних електромеханічних і
пневматичних інструментів
Виробництво промислового холодильного
та вентиляційного устатковання
Виробництво інших машин і устатковання
загального призначення, н. в. і. у.

20

28.23

28.24
28.25

28.29

28.3

Виробництво машин і устаткований для
сільського та лісового господарства

28.30

Виробництво машин і устатковання для

20

20
20
20

20

сільського та лісового господарства

28.4

Виробництво металообробних машин і
верстатів

28.41

В11 роб н її 111 во м е га.! іооброб н 11X м а ш и 11

20

28.49

Виробництво інших верстатів

20

28.9

Виробництво інших машин і
устаткованим спеціального призначення

28.91

Виробництво машин і устатковання для
металургії
Виробництво машин і устатковання для
добувної промисловості та будівництва
Виробництво машин і устатковання для
виготовлення харчових продуктів і напоїв,
перероблення тютюну
Виробництво машин і устатковання для
виготовлення текстильних, швейних,
хутряних і шкіряних виробів
Виробництво машин і устатковання для
виготовлення наперу та картону
Виробництво машин і устатковання д ія
виготовлення пластмас і гуми

20

28.99

Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

20

ЗО

Виробництво інших транспортних
засобів
Будування суден і човнів

28.92

28.93

28.94

28.95
28.96

30.1
30.11
30.12

Будування суден і плавучих конструкцій
Будування прогулянкових і спортивних
човнів

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і
рухомого складу

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і
рухомого складу

30.9

Виробництво і ранснор і них засобів, н. в.
і. у.

30.92

Виробництво велосипедів, ди гячпх та
інвалідних колясок
Виробництво інших транспортних засобів і
обладнання, н. в. і. у.

30.99

31
31.0

Виробництво меблів
Виробництво меблів

31.01

Виробництво меблів для офісів і
підприємств торгівлі

31.02
31.03
31.09

Виробництво кухонних меблів
Виробництво матраців
Виробництво інших меблів

32
32.1

Виробництво іншої продукції
Виробництво ювелірних виробів,
біжутерії і а подібних виробів

32.12
32,13______

Виробництво ювелірних і подібних виробів
Виробництво біжутерії та подібних виробів

20
20

20

20
20

20
20

20

20
20

20
20
20
20

20
20

32.2

Виробництво музичних інструментів

32.20

Виробництво музичних інструментів

32.3

Виробництво спортивних товарів

32.30

Виробництво спортивних товарів

32.4

Виробництво іюр та іі раїнок

32.40

Виробництво ігор та іграшок

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних
інструментів і матеріалів

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних
інструментів і матеріалів

20

20

20

32.9

Виробництво продукції, н. в. І. У.

32.91
32.99

Виробництво мітел і щіток
Виробництво іншої продукції, н. в. 1. У.

33
33.1

Ремонт і монтаж машин і устатковання
Ремонт і технічне обслуговування
готових металевих виробів, машин і
устатковання

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових
металевих виробів
Ремон і і гехнічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення
Ремонт і технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання
Ремонт і технічне обслуговування
електричного устатковання
Ремонт і технічне обслуговування суден і
човнів
Ремонт і технічне обслуговування
повітряних і космічних літальних апаратів
Ремонт і технічне обслуговування інших
транспортних засобів
Ремонт і технічне обслуговування інших
машин і устатковання

33.12
33.13

33.14
33.15
33.16
33.17
33.19

33.2

Установлення та монтаж машин і
устагковання

33.20

Установлення та монтаж машин і
устатковання

35

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Виробництво, передача та розподілення
електроенергії

35.1
35.11
35.12
35.13
35.14

Виробництво електроенергії
Передача електроенергії
Розподілення електроенергії
Тор гі вл я е л е ктрое н ер г і є ю

35.3

Постачання пари, гарячої води та
кондиційованої о повітря

35.30

Постачання пари, гарячої води га
кондиційованого повітря

20
20
20

20

20
20
20
20
20
20

20

20

20
20
20
20

20

Е

37

37.0
37.00

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ,
ПОВОДЖЕННЯ 3 ВІДХОДАМИ
Каналізація, відведення й очищення
стічних вод
Каналізація, відведення й очищення
стічних вод
Каналізація, відведення й очищения стічних
вод

38.1

Збирання відходів

38.11
38.12

Збирання безпечних відходів
Збирання небезпечних відходів
Оброблення та видалення відходів
Оброблення та видалення безпечних
відходів
Оброблення та видалення небезпечних
відходів
Відновлення матеріалів
Демонтаж (розбирання) машин і
устатковання
Відновлення відсортованих відходів

38.2
38.21
38.22

38.3
38.31
38.32

39

39.0
30.00

20
20
20

20
20

20
20

Інша діяльність щодо поводження 3
відходами
Інша діяльність щодо поводження 3
відходами
Інша діяльність щодо поводження 5
відходами

F
41

БУДІВНИЦТВО
Будівництво будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Організація будівництва будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових
будівель

41.20

Будівництво житлових і нежитлових
будівель

42
42.1

Будівництво споруд
Організація будівництва будівель

42.1 1
42.12
42.13

Будівництво дорії і автострад
Будівництво залізниці! і метрополі гену
Будівництво мостів і тунелів

42.2

Будівництво комунікацій

42.21
42.22

Буді вн и цтво трубопроводі в
Будівництво споруд електропостачання та
телекому ні кацій

42.9

Будівництво інших споруд

42.91
42.99

Будівництво водних споруд
Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43
43.1

Спеціалізовані будівельні роботи
Знесення та підготовчі роботи на
будівельному майданчику

43.11

Знесення

20

20

20

20
20
20
20
20
20
20

20

43.12
43.13

Підготовчі роботи на будівельному
майданчику
Розвідувальне буріння

20
20

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші
будівельно-монтажні роботи

43.21
43.22
43.29

Електромонтажні роботи
Монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
Інші будівельно-монтажні роботи

43.3

Роботи із завершенна будівництва

43.3L
43.32
43.33
43.34
43.39
43.9

Штукатурні робо і и
Установлення столярних виробів
Покриття підлоги й облицювання стін
Малярні роботи та скління
Інші роботи із завершення будівництва

43.91
43.99

Покрівельні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в.

20

і- УОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ 1 МОТОЦИКЛІВ
Оптова та роздрібна торгівля
автотранспортними засобами та
мотоциклами, їх ремоігі
Торгівля автотранспортними засобами

20

G

45

45.1
45.19

Торгівля іншими автотрансноріними
засобами

Технічне обслуговування та ремоігі
автотранспортних засобів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів

45.3

Торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для
автотранспоріних засобів
Роздрібна торгівля деталями та приладдям
для автотранспортних засобів

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та
приладдям до них, технічне
обслуговування і ремоігі мотоциклів

45.40

Горі івля мотоциклами, деталями та
приладдям до них. технічне обслуговування
і ремонт мотоциклів

46

Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та
мотоциклами
Оптова торгівля за винагороду чи на
основі контракту

46.1
46.11

20
20

20____________
20
20
20
20

Інші спеціалізовані будівельні роботи

45.2

45.32

20

Діяльність посередників у торгівлі
сільськогосподарською сировиною, живими

20

20

20
20

20

20

......

46.13

46.14

46.15

46.16

46.17

46.18

46.19

тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами
Діяльність посередників у торгівлі
деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічними виробами
Діяльність посередників у торгівлі
машинами, промисловим устаткованням.
суднами та літаками
Діяльність посередників у торгівлі меблями,
господарськими товарами, залізними та
іншими металевими виробами
Діяльність посередників у торгівлі
текстильними виробами.одягом.хутром,
взуттям і шкіряними виробами
Діяльність посередників у горі івлі
продуктами харчування, напоями іа
тютюновими виробами
Діяльність посередників, що
спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською
сировиною та живими тваринами

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин
Оптова торгівля квітами та рослинами
Оптова торгівля живими тваринами
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами
та шкірою

46.22
46.23
46.24

40.3

Оптова торгівля продуктами харчування,
напоями та гюгюновими виробами

46.31
46.32

Оптова торгівля фруктами й овочами
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними
продуктами
Оптова торгівля молочними продуктами,
яйцями, харчовими оліями та жирами
Оптова торгівля напоями
Оптова торгівля цукром, шоколадом і
кондитерськими виробами
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та
прянощами
Оптова торгівля іншими продуктами
харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними га молюсками
Неснеціалізована оп това горі івля
продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами

46.33
46.34
46.36
46.37

46.38

46.39

46.4

Оптова торгівля товарами
господарського призначення

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

20

20

20

20

20
20

20
20
20

20

20
20
20
20
20
20

20

20

20

46.42
46.43

46.44

46.45
46.46

46.47

Оптова торгівля одягом і взуттям
Оптова торгівля побутовими
електротоварами й електронною
апаратурою побутовою призначення для
приймання, записування, відтворювання
звуку й зображення
Оптова торгівля фарфором, скляним
посудом і засобами для чищення
Оптова торгівля парфумними та
косметичними товарами
Оптова торгівля фармацевтичними
товарами
Оптова торгівля меблями, килимами й
освітлювальним приладдям

20

20

20
20
20

20

46.49

Оптова торгівля іншими товарами
гос 11 од аре ь ко то п р п з н аче н н я

46.5

Оптова торгівля інформаційним і
комунікаційним уста і куванням

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами,
периферійним устаткуванням і програмним
забезпеченням

20

Оптова торгівля електронним і
телекомунікаційним устаткуванням,
деталями до нього

20

46.52

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й
устаткуванням

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими
машинами й устаткуванням

46.62
46.63
46.64

46.65
46.66

46.69

46.7
46.73

46.74

46.75
46.76
46.77

Оптова торгівля верстатами
Оптова торгівля машинами й устаткуванням
для добувної промисловості та будівництва
Оптова торгівля машинами й усгаїкуванням
для текс тильного, швейного та
трикотажного виробництва
Он гова торгівля офісними меблями
Оптова торгівля іншими офісними
машинами й устаткуванням
Оптова торгівля іншими машинами й
устаткуванням

20

20
20

20

20
20
20
20

Інші види спеціалізованої оптової
торгівлі
Оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля залізними виробами.
водопровідним і опалювал ьним
устаткуванням і приладдях до нього
Оптова торгівля хімічними продуктами
Оптова торгівля іншими проміжними
продуктами
Оптова торгівля відходами та брухтом

20

20
20

20
20

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

47

Роздрібна горгівля, крім торгівлі
автотранспортними іасобами га
мотоциклами
Роздрібна торгівля в неспепіалізованих
магазинах

47.1
47.1 Г

47.19

Роздрібна торгівля в неспепіалізованих
магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами
Інші види роздрібної торгівлі в
неспепіалізованих магазинах

47.2

Роздрібна торгівля продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами в спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними
продуктами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна горі івля рибою, ракоподібними
та молюсками в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля хлібобулочними
виробами, борошняними та цукровими
кондитерськими виробами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля напоями в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля тютюновими виробами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іншими продуктами
харчування в спеціалізованих магазинах

47.22
47.23

47.24

47.25

47.26
47.29

47.3

Роздрібна торгівля пальним

47.30

Роздрібна горі івля пальним

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і
комунікаційним устаткуванням у
спеціалізованих маїамінах

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами,
периферійним устаткуванням і програмним
забезпеченням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля телекомунікаційним
устаткуванням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах електронною апаратурою
побутового призначення для приймання,
запису, відтворення звуку й зображення

47.42

47.43

47.5

Роздрібна горгівля іншими товарами
господарського призначення в
спеціалізованих маї а пінах

47.51

Роздрібна торгівля іексі ильними товарами
в спеціалізованих магазинах

20

20

20

20
20
20

20

20
20
20

20

20
20

20

20

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами,
будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами в спеціалізованих
магазинах

20

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими
виробами, покриттям для стін і підлоги в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля нобу говими
електротоварами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля меблями,
освітлювальним приладдям та іншими
товарами для дому в спеціалізованих
магазинах

20

47.54

47.59

20

20

47.6

Роздрібна торгівля товарами
культурного призначення та товарами
для відпочинку в спеціалізованих
магазинах

47.61

Роздрібна торгівля книгами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля газетами та
канцелярськими товарами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торі ів.ія аудіо- іа відеозаписами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у
спеціалізованих магазинах

20

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в
спеціалізованих магазинах

20

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в
спеціалізованих магазинах

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними
виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля фармацевт ичними
товарами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля медичними й
ортопедичними товарами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля косметичними товарами
та туалетними приналежностями в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля квітами, рослинами,
насінням, добривами, домашніми тваринами
та кормами для них у спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля іншими невживаними
товарами в спеціалізованих магазинах

20

Роздрібна торгівля уживаними товарами в
магазинах

20

47.62

47.63
47.64

47.72

47.73

47.74

47.75

47.76

47.78
47.79

20

20
20

20

20
20

20

20

20

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
харчовими продуктами, напоями та
тютюновими виробами

20

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
текстильними виробами, одягом і взуттям
Роздрібна торі івля з лотків і на ринках
іншими товарами

20

47.89

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється
фірмами поштового замовлення або через
мережу Інтернет
Інші види роздрібної торгівлі поза
магазинами

47.99

Н

49
49.1

20
20

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА
КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наземний і трубопровідний транспорт
Пасажирський залізничний транспорт
міжміського сполучення

49.10

Пасажирський залізничний транспорт
міжміського сполучення

49.2

Вантажний залізничний транспорт

49.20

Вантажний залізничний транспорт

49.3

Інший пасажирський наземний
транспорт

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського
та приміського сполучення
Надання послуг таксі
Інший пасажирський наземний транспорт,
н. в. і. у.

49.32
49.39

20

49.4

Вантажний автомобільний транспорт,
надання послуг перевезення речей

49.41
49.42

Вантажний автомобільний транспорт
Надання послуг перевезення речей
(переїзду)

49.5

Трубопровідний транспорт

49.50

Трубопровідний транспорт

so
50.1

Водний транспорт
Пасажирський морський транспорт

50.10

Пасажирський морський транспорт

50.2

Вантажний морський транспорт

50.20

Вантажний морський транспорт

50.3

Пасажирський річковий транспорт

50.30

Пасажирський річковий транспорт

50.4

Вантажний річковий транспорт

50.40

Вантажний річковий транспорт

51
51.1

Авіаційний транспорт
Пасажирський авіаційний транспорт

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт

51.2

Вантажний авіаційний т ранспорт і

20
20

20
20
20

20
20

20
--------- - ---- - --------------------------

■

20
20

20
20

20

космічний транспорт
51.21

Вантажний авіаційний транспорт

52
52.1

Складське господарство та допоміжна
діяльність у сфері транспорту
Складське господарство

52.10

Складське господарство

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

52.21

Допоміжне обслуговування наземного
транспорту
Допоміжне обслуговування водного
транспорту
Допоміжне обслуї овування авіаційного
транспорту
Транспортне оброблення вантажів
Інша допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52.22

52.23

52.24
52.29

53
53.2

Поштова та кур’єрська діяльність
Інша поштова та кур’єрська діяльність

53.20

Інша поштова та кур’єрська діяльність

1

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
Тимчасове розміщування
Діяльність готелів і подібних засобів
тимчасового розміщування

55
55.1
55.10

55.2

55.20

Діяльність готелів і подібних засобів
тимчасового розміщування
Діяльність засобів розмішування на період
відпустки та іншого тимчасовою
проживання
Діяльніс ть засобів розміщу вання на період
відпустки та іншого тимчасового
проживання

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками
для житлових автофургонів і причепів

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для
житлових автофургонів і причепів

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового
розміщування

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового
розміщування

56

56.1
56.10

20

20

20
20
20
20

20

20

20

20

20

Діяльність із забезпечення стравами та
напоями
Діяльність ресторанів, надання послуг
мобільного харчування
Діяльність ресторанів, надання послу і
мобільного харчу вання

20

56.2

Постачання готових страв

56.21

Постачання готових страв для подій

20

56.29

Постачання інших готових страв

20

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ_________ _________

58
58.1

Видавнича діяльність
Видання книг, періодичних видань та
інша видавнича діяльність

58.11

Видання книг

20

58.12
58.13
58.14
58.19

Видання довідників і каталогів
Видання газет
Видання журналів і періодичних видань
Інші види видавничої діяльності

20
20
20
20

58.2

Видання програмного забезпечення

58.21
58.29

Видання комп'ютерних ігор
Видання іншого програмного забезпечення

59

Виробництво кіно-та відеофільмів,
телевізійних программ, видання
звукозаписів
Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних программ

59.1
59.11

59.14

Виробництво кіно- та відеофільмів.
телевізійних програм
Компонування кіно- та відеофільмів.
телевізійних програм
Розповсюдження кіно- та відеофільмів.
телевізійних програм
Демонстрація кінофільмів

59.2

Видання звукозаписів

59.20

Видання звукозаписів

62

Комп'ютерне прої рамування,
консультування та пов'язана з ними
діяльність
Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними
діяльність

59.12

59.13

62.0

62.01
62.02
62.03

62.09

Комп'ютерне проїрамування
Консультування 5 питань інформаїизації
Діяльність із керування комп'ютерним
устаткованням
Інша діяльність у сфері інформаційних
технологій і комп'ютерних систем

63
63.1

Надання інформаційних послуг
Оброблення даних, розміщення
інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність; веб-портали

63.11
63.12

Оброблення даних, розміщення інформації
на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Веб-портали

63.9

Надання інших інформаційних послуг

63.91
63.99

У Ц я л ь н ість і н фо р маці й н 11 х аге н тств
Надання інших інформаційних послуг, н. в.
1. У.

К

65

ФІНАНСОВА ТА С ГРАХОВ А
ДІЯЛЬНІСТЬ
Страхування , перестрахування та

20
20

—

20
20
20
20
20

—

20
20
20

20

20
20
20

20

65.1

недержавне пенсійне забезпечення, крім
обов’язкового соціального страхуванн
Страхування

65.11

Страхування життя

20

65.12

Інші види страхування, крім страхування
жи І тя

20

66

Допоміжна діяльність у сферах
фінансових послуг і страхування

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

L
68
68.2

ОПЕРАЦІЇ 3 НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
Операції з нерухомим майном
Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого
майна

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна :

M

69.1

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність у сферах права га
бухгалтерського обліку
Діяльність у сфері права

69.10

Діяльність у сфері нрава

69.2

Діяльність права

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку її
аудиту; консультування з питань
оподаткування права

69

70

70.2

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
Консультування з питань комерційної
діяльності й керування

71

Діяльність у сферах архітектури та
інжинірингу; технічні випробування та
дослідження
Діяльність у сферах архітектури та
інжинірингу, надання послуг технічного
консультування

71.11
71.12

20

20

20

Діяльність головних управлінь (хедофісів); консультування з питань
керування
Консультування з питань керування

70.21
70.22

71.1

20

Діяльність у сфері архітектури
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах

72
72.1

Наукові дослідження та розробки
Дослідження й експериментальні
розробки у сфері природничих і технічних
наук

72.19

Дослідження й експериментальні розробки
у сфері інших природничих і технічних
наук

73__

Рекламна діяльність і дослідження

20
20

20

20

20

73.1

кон'юнктури ринку
Рекламна діяльність

73.11
73.12

Рекламні агентства
Посередництво в розміщенні реклами в
засобах масової інформації

73.2

Дослідження кон’юнктури ринку та
виявлення громадської думки

73.20

Дослідження кон’юнктури ринку та
виявлення громадської ду мки

74
74.1

Діяльність у сфері фотографії

74.3

Надання послуг перекладу

74.30

Надання послуг перекладу

74.9

Інша професійна, наукова та технічна
діяльність, не віднесена до інших
уіруповань

Спеціалізована діяльність із дизайну
Діяльність у сфері фотографії

75.0

Ветеринарна діяльнії'і ь
Ветеринарна діяльність

75.00

Ветеринарна діяльність

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА
ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Оренда, прокат і лізинг
Надання в оренду автотранспортних
засобів

'll

77.1
77.11

77.12

Надання в оренду автомобілів і легкових
автотранспортних засобів
Надання в оренду вантажних автомобілів

77.2

Проказ побутових виробів і предметів
особистого ВЖИ І KV

77.21
77.22
77.29

II
■ для спорту та відпочинку
1 Ірокат товарів
1 Ірокаї відеозаписів і дисків
Прокат інших побутових виробів і
предметів особистого вжитку

77.3

Надання в оренду інших машин,
устаткування та товарів

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських
машин і устаткування
Надання в оренду будівельних машин і
устаткування
Надання в оренду офісних машин і
устатку вання. у тому числі комп'ютери
Надання в оренду водних транспортних
засобів

77.32

77.33
77.34

20

20
20
20

Інша професійна, наукова та технічна
ДІЯЛЬНІСТЬ, н. в. 1. У.

75

20

Інша професійна, наукова та технічна
діяльність
Спеціалізована діяльність із дизайну

74.10
74.2
74.20

74.90

20

20

20

20
20

20
20

20

20

20
20

20

77.35
77.39

Надання в оренду повітряних транспортних
засобів
Надання в оренду інших машин,
устаткування та товарів, н. в. і. у.

78
78.1

Діяльність із працевлаштування
Діяльність агентств працевлаш гування

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

78.2

Діяльність агентств тимчасового
працевлаштування

78.20

Діяльність агентств тимчасового
працевлаш гування

78.3

Інша діяльність із забезпечення
трудовими ресурсами

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими
ресурсами

79

Діяльність туристичних агентств,
туристичних операторів, надання інших
послуг із бронювання та пов'язана з цим
діяльність
Діяльність туристичних агентств і
туристичних операторів

79.1
79.11

Діяльність туристичних агентств

79.9

Надання інших послуг бронювання та
пов'язана з цим діяльність

79.90

Надання інших послуг бронювання та
пов'язана з цим діяльність

80

80.1

Діяльність охоронних служб та
проведення розслідувань
Діяльність приватних охоронних служб

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

80.2

Обслуговування систем безпеки

80.20

Обслуговування систем безпеки

80.3

Проведення розслідувань

80.30

Проведення розслідувань

81
81.1

Обслуговування будинків і територій
Комплексне обслуговування об'єктів

81.10

Комплексне обслуговування об'єктів

81.2

Діяльність із прибирання

81.21
81.22

Загальне прибирання будинків
Інша діяльніст ь із прибирання будинків і
промислових об'єктів
Інші види діяльності із прибирання

81.29

81.3

Надання ландшафтних послуг

81.30

Надання ландшафтних послуг

82

Адміністративна та допоміжна офісна
діяльність, інші допоміжні комерційні
послуги
Адміністративна та допоміжна офісна
діяльність

82.1
82.11

Надання комбінованих офісних
адміністративних послуг

20
20

20

20

20

20

20

20

20
20

20
20
20
20
20

20

82.19

Фотокопіювання, підготування документів
та інша спеціалізована допоміжна офісна
діяльність

82.2

Діяльність телефонних центрів

82.20

Діяльність телефонних центрів

82.3

Організування конгресів і торговельних
виставок

82.30

Організування конгресів і торговельних
виставок

Р
85
85.1
85.10
85.2
85.20
85.3
85.31
85.32

20

20

ОСВІТА
Освіта
Дошкільна освіта
Дошкільна осві га

20____

Почат кова освіта
Початкова освіта

20

Середня освіта
Загальна середня освіта
Професійно-технічна освіта

85.5

Інші види освіти

85.51
85.52
85.53
85.59

Освіта у сфері спорту та відпочинку
Освіта у сфері культури
Діяльність шкіл із підготовки водіїв
транспортних засобів
Інші види освіти, н. в. і. у.

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

Q
86
86.2

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
Охорона здоров'я
Медична та стоматологічна практика

86.21
86.22
86.23

Загальна медична практика
Спеціалізована медична практика
Стоматологічна практика

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

87

Надання послуг догляду із забезпеченням
проживання
Діяльність із догляду за хворими із
забезпеченням проживання

87.1

20

87.10

Діяльність із догляду за хворими із
забез п е че н н я м п рож и ва н н я

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням
проживання для осіб з розумовими
вадами га хворих на наркоманію

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням
проживання для осіб з розумовими вадами
та хворих на наркоманію

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням
проживання для осіб похилого віку та
інвалідів

87.30

Надання послуг щодо догляду із

20
20
20
20
20

20
20

20
20
20
20

20

20

20

забезпеченням проживання для осіб
похилого віку та інвалідів

87.9

Надання інших послуг догляду із
забезпеченням проживання

87.90

Надання інших послуг догляду із

20

забезпеченням проживання

88

Надання соціальної допомоги без
забезпечення проживання

88.1

Надання соціальної допомоги без
забезпечення проживання для осіб похилого
віку та інвалідів
Надання соціальної допомоги без
забезпечення проживання для осіб похилого
віку та інвалідів
Денний догляд за дітьми
1 Іадання іншої соціальної допомоги без
забезпечення проживання, н. в. і. у.

88.10

88.91
88.99

R

90
90.0

Індивідуальна мистецька діяльність

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв
та інших закладів культури

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та
інших закладів культури
Функціювання бібліотек і архівів
Діяльність із охорони та викорис тання
пам'яток історії, будівель та інших пам'яток
культури
Функціювання ботанічних садів, зоопарків і
природних заповідників

91.04

93.1

Діяльність у сфері спорту, організування
відпочинку та розваг
Діяльність у сфері спорту

93.11
93.12
93.13
93.19

Функціювання спортивних споруд
Діяльність спортивних клубів
Діяльність фітнес-центрів
Інша діяльність у сфері спорту

93.2

Організування відпочинку та розваг

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних
парків
Організування інших видів відпочинку та
розваг

93

93.29

S
95

95.1
95.11

20
20

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА
ВІДПОЧИНОК
Діяльність у сфері творчості, мистецтва
та розваг
Діяльність у сфері творчості, мистецтва
та розваг

90.03

91.01
91.03

20

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і
предметів особистого вжитку
Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку
Ремонт комп'ютерів і периферійного

20

20
20

20

20
20
20
20

20
20

20

95.12

устаткування
Ремонт обладнання

ів'язкх

20

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів
особистого вжит ку

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового
призначення для приймання, запису,
відтворення звуку й зображення

20

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та
садового обладнання
Ремонт взуття та шкіряних виробів
Ремонт меблів і домашнього начиння
Ремонт годинників і ювелірних виробів
Ремонт інших побутових виробів і
предметів особистого вжитку

20

95.23
95.24
95.25
95.29

96
96.0

Надання інших індивідуальних послуг
Надання інших індивідуальних послуг

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і
хутряних виробів
Надання послуї перукарнями га салонами
краси
Організування поховань і надання суміжних
послуг
Діяльність із забезпечення фізичного
комфорту
Надання інших індивідуальних послуг, н. в.
і. у.

96.02
96.03
96.04
96.09

20
20
20
20

20

20
20

20
20

Додаток о
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від 12 липня 2021 року «Про встановлення

ставок єдиного податку на території
Безлюдівської селищної ради»

Елементи визначення єдиного податку

І. Загальні положення.
Єдиний податок на території Безлюдівської селищної ради встановлено відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України (із змінами та
доповненнями) та рішень сесій селищної ради.
Порядок переходу суб'єктів підприємницької діяльності на застосування спрощеної системи
оподаткування регулюється Податковим кодексом України.
II. Платники податку.
Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності. Платники податку поділяються на групи у відповідності до ст.
291 Податкового кодексу України.
III. Порядок ви значения доходів га їх склад.
Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку І та II групи
визначено в ст. 292 1 Іодаткового кодексу України.
IV. Ставки податку.
Порядок встановлення розмірів ставок єдиного податку визначено ст. 293 Податкового
кодексу України.
Ставки єдиного податку для платників 1 групи 10% розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, II групи - 20%
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
V. Порядок обчислення.
Платники єдиного податку - фізичні особи І-ІІ груп сплачують податок за фіксованими
ставками, незалежно від обсягу доходу .
Інші платники єдиного податку обчислюють суму податку у відсотках від доходу, порядок
визначення якого регулюється ст. 292 Податкового кодексу України.
VI. Строк та порядок сплати.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено в ст.295 Податкового
кодексу України. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку визначено ст. 294
Податкового кодексу України.
VII. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Платники єдиного податку здійснюють подання звіз пості гро сплату єдиного податку в
порядку та строки, визначені ст. 296 Податкового кодекс) України.
VIII. Особливості податкового навантаження.
Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати податків і зборів,
перелік яких наведено в ст. 297 Податкового кодексу України.
IX. Відповідальність.
Платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність
та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій у
відповідності з Податковим кодексом України.
Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на
податкові органи.

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про встановлення
ставок туристичного

збору на території
Безлюдівської селищної

ради

Керуючись и. 24 ч.І ст. 26 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в
Україні», згідно вимог п.10.2, и.10.3 ст. 10, н. 12.3 ст. 12, ст.268 Податкового
Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.І2.2020р
№1330 «Про затвердження 1 Іорядку та форм надаї ня контролюючим органам в
електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати
місцевих податків та/або зборів», з меюю забезпечення надходжень до
доходно!’ частини селищного бюджету, враховуючи висновки постійної комісії
з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового
розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом
268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі
0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка - для в’їзного туризму
від розміру мінімальної заробіїгюї плаїи, всганрвлеіюї законом на 1 січня
звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення.
2. Затвердити Положення про справляння туристичного збору, згідно з
додатком 1.
3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної
ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти і а постійну комісію з питань
бюджету, економіки, фінансів та кому
«її власності (1 Іідкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 1
до рішення XI сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від 12 липня 2021 року «Про встановлення

ставок туристичного збору на території
Безлюдівської селищної ради»

ПОЛОЖЕННЯ
про справляння туристичного збору

1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір на території Безлюдівської
селищної ради (далі - Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового
кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-V1 (зі змінами та доповненнями),
Бюджетного кодексу України, п.24 ч.І ст.26, ч.І ст.59, ч.І ст.69 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97- ВР
(зі змінами та доповненнями) та визначає порядок справляння туристичного
збору на території Безлюдівської селищної ради.

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними, фізичними
особами - підприємцями та фізичними особами на території Безлюдівської
селищної ради.
Внутрішній туризм - переміщення в межах території України громадян
України га/або осіб, які постійно проживають на території України, в
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

В’їзний туризм - прибуття на територію України та/або переміщення в
межах території України осіб, які постійно не проживають на території
України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
місцевого бюджету.
2. Платники податку

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію Безлюдівської селищної ради та
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
2.2.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території
Безлюдівської селищної ради;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово
розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, що
належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з
інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше одного
су 11 ро воджу ю чого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,
реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та
санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та
акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторнокурортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення,
визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у
місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 268.5.1
пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, що належать їй на
праві власності або на праві користування за договором найму.

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які
тимчасово розміщуються у місцях нрожива шя (ночівлі), визначених
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, а
інформація про адресу таких місць зазначена в товідці про взяття на облік
внутрішньо
переміщеної особи
як
адреса
фактичною
місця
їх
проживання/перебування.
3. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у
розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотків - для в’їзного
туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на І

січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення.
4. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1
пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких
місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки табори для відпочинку,
пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж,
кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2.

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті
268 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які
надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового
кодексу України;
б) квартирно-посередницькими
організаціями,
які
направляють
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268
Податкового кодексу України, що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором [найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Безлюдівською селищною
радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з селищною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради.
6. Особливості справляння тбору
6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам,
які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням
інших вимог, визначених рішенням Безлюдівської селищної ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний

збір, повторне справляння збору, вже сплаченого аким платником збору, не
допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях
проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві
користування, виключно за наявності у платника збору документа, що
підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового
кодексу України та рішення Безлюдівської селищнбї ради.
6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний
збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено
туристичний збір, сума надмірно сплаченої о збору підлягає поверненню такій
особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.
7. Порядок сплати гбору
7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням
щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
або авансовими внесками до ЗО числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) на підставі рішення Безлюдівської селищної ради.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають
у податковій декларації за звітний (податковий? квартал суми нарахованих
щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сумазбору, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з
урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими
податковими агентами у строки, визначені тля квартального звітного
(податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи,
що надає послуги з тимчасового розміщення у Місцях проживання (ночівлі)
не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов'язаний зареєструвати
такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в контролюючому
органі за місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий
кварталу.

податковий

(звітний)

період дорівнює

календарному

8. Контроль

8. 1 Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині
справляння туристичного збору здійсню* державна податкова служба.

Секретар селищної ради

Яна СТАСЄВА

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня 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 (зі змінами)
(20526000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,- враховуючи висйовки постійної комісії з
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної
ради па 2021 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:
«1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 173 369 856 гривень, у тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету - 169 756 158 гривень та доходи
спеціального фонду селищного бюджету - 3 613 698 гривень згідно з додатком 1
до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 200 169 518 гривень, у тому числі
видатки загального фонду селищного бюджету - 155 397 729 гривень та видатки
спеціального фонду селищного бюджету - 44 771 789 гривень;
профіцнт за загальним фондом селищного бюджету у сумі 14 358 429
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
і
дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 41 158 091
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 головний 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 63 408 883 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 надходжейня 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 Безліодівської 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 Бюджетно^ кодексу України. Надати
право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового управління
Безлюдівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання
норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом
двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням;
11.2. Здійснювати управління бюджетним^ 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 одержувачі^ бюджетних коштів у

бюджетному процесі;
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у
термін, визначені бюджетним законодавством;
11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань) та здійснення платежів за
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених
кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік
органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких
зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник
бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере
бюджетні зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до
погашення такої заборгованості.
11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..
12. Затвердити ліміти
споживання
енергоносіїв у
натуральних
показниках для 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
бюджетник
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 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі
змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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 статті 28 Бюджетного кодексу
України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).»
Безлюдівський селищн

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток №1

до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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________________________

(код бюджету)
(грн.)
Спеціальний фонд

Найменування згідно

Код

з Класифікацією доходів бюджету

2

1
10000000
11000000

Усьог О

3

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

4

5

6

120 363 608,00

19 500,00

0,00

66 815 708,00

66 815 708,00

0,00

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

66 815 708,00

66 815 708,00

0,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із

61 535 008,00

61 535 008,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

2 978 200,00

2 978 200,00

0,00

0,00

702 500,00

702 500,00

0,00

0,00

1441 400,00

1 441 400,00

0,00

0,00

427 000,00

0,00

0,00

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення

120 383 108,00

ринкової вартості
11010000

11010100

доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

427 000,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,

427 000,00

427 000,00

0,00

0,00

заготовленої в порядку рубок головного користування)
13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

456 600,00

456 600,00

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 знамення

557 800,00

557 800,00

0,00

0,00

13040100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

557 800,00

557 800,00

0,00

0,00

місцевого значення
14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

9 653 500,00

9 653 500,00

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

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних

6 652 800,00

6 652 800,00

0,00

0,00

6,00

0,00

14030000

товарів (продукції)
14031900

Пальне

6 652 800,00

6 652 800,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної

1 216 000,00

1 216 000,00

0,00

0,00

42 453 000,00

42 453 000,00

0,00

0,00

25 771 500,00

25 771 500,00

0,00

0,00

18 700,00

18 700,00

0,00

0,00

151 100,00

151 100,00

0,00

0,00

356 500,00

356 500,00

0,00

0,00

7 711 600,00

7 711 600,00

0,00

0,00

торгівлі підакцизних товарів
18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з

Податковим кодексом України
18010000

Податок на майно

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

_ 18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

9 944 100,00

9 944 100,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

5 421 400,00

5 421 400,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

18050000

Єдиний податок

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

675 500,00

675 500,00

0,00

0,00

1 402 600,00

1 402 600,00

0,00

0,00

ІЗ 000,00

13 000,00

0,00

0,00

77 000,00

77 000,00

0,00

0,00

16 681 500,00

16 681 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 073 000,00

1 073 000,00

15 028 500,00

15 028 500,00

580 000,00

580 000,00

,

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

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

13 500,00

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

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

2 540 500,00

485 400,00

2 055 100,00

0,00

місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

127 100,00

127 100,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження

127 100,00

127 100,00

0,00

0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

54 000,00

54 000,00

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

285 800,00

285 800,00

0,00

0,00

119 700,00

119 700,00

0,00

0,00

11 700,00

11 700,00

0,00

0,00

108 000,00

108 000,00

0,00

0,00

148 500,00

148 500,00

0,00

0,00

148 500,00

148 500,00

0,00

0,00

,

господарської діяльності
22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим

комплексом та Іншим державним майном
22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22090000

Державне мито

17 600,00

17 600,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення

11 200,00

11 200,00

0,00

0,00

6 400,00

6 400,00

0,00

0,00

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

(посвідок) та паспортів громадян України
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

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними

2 055 100,00

0,00

2 055 100,00

0,00

2 055 100,00

0,00

2 055 100,00

0,00

0,00

327 700,00

327 700,00

24000000

25010000

установами згідно із законодавством
25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх

основною діяльністю
30000000

Доходи від операцій з капіталом

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,

327 700,00

0,00

327 700,00

327 700,00

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
50000000

Цільові фонди

128 500,00

0,00

128 500,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

128 500,00

0,00

128 500,00

0,00

123 379 808,00

120 849 008,00

2 530 800,00

327 700,00

49 990 048,00

48 907 150,00

1 082 898,00

1 082 898,00

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами

виконавчої влади

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) ■
I

40000000

Офіційні трансферти

49 990 048,00

48 907 150,00

1 082 898,00

1 082 898,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

9 700,00

9 700,00

0,00

0,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на

9 700,00

9 700,00

0,00

0,00

41000000

Від органів державного управління

41020000
41021000

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою
податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності

та літакобудування

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам1

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

1 893 300,00

1 893 300,00

0,00

0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету

1 893 300,00

1 893 300,00

0,00

0,00

3 480 748,00

2 397 850,00

1 082 898,00

1 082 898,00

68 540,00

68 640,00

0,00

0,00

697 148,00

697 148,00

0,00

0,00

33 219,00

33 219,00

0,00

0,00

2 042 402,00

959 504,00

1 082 898,00

1 082 898,00

639 339,00

639 339,00

0,00

0,00

173 369 856,00

169 756 158,00

3 613 698,00

1 410 598,00

-

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок

відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів Іншим місцевим бюджетам

41051200

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

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

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

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

I ‘

Разом доходів
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Микола КУЗЬМІНОВ

Безлюдівський селищний голова
■

1

Додаток № 2

до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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

грн.

(код бюджету)

Код

Спеціальний фонд

Найменування
згідно з Класифікацією фінансування
бюджету

Усього

2

3

1

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

4

5

6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджету

208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду

•

26 799 662

-14 358 429

41 158 091

41 158 091

26 799 662

-14 358 429

41 158 091

41 158 091

28 539 585
1 739 923

24 659 703
ЗОЇ 619

3 879 882
1 438 304

3 771 682
1 330 104

-38 716 513

38 716513

38 716 513

-14 358 429

41 158 091

41 158 091

-14 358 429

41 158 091

41 158 091

-38 716 513

38 716513

38 716 513

-14 358<29

41 158 091

41 158 091

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

фонду)
X

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями

26 799 662

Кошти, що передаються із загального фонду
602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)
X

Загальне фінансування

5/
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Додаток №3

до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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
видатків місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)

(грн.)
Спеціальний фонд

Загальний фонд
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

Код Типової
Код
програмної
Функціональної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету

2

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

3

4

3 них

3 НИХ

усього

5

видатки

споживання

6

оплата

у тому ЧИСЛІ

комунальні

видатки

послуги та

розвитку

праці

енергоносії

7

8

усього

споживання

розвитку

10

9

видатки

бюджет

праці

видатки

послуги та

розвитку

енергоносії

13

12

11

Разом

комунальні
оплата

15

14

16

0100000

Безлюдівська селищна рада

74 698 063,00

73 798 063,00

37 950 052,00

11 769 245,00

900 000,00

41 193 224,00

39 721 924,00

1 342 800,00

0,00

0,00

39 850 424,00

115 891 287,00

0110000

Безлюдівська селищна рада

74 698 063,00

73 798 063,00

37 950 052,00

11 769 245,00

900 000,00

41 193 224,00

39 721 924,00

1 342 800,00

0,00

0,00

39 850 424,00

115 891 287,00

0,00

0,00

437 598,00

21 699 512,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

0100

21 261 914,00

21 261 914,00

15 137 380,00

1 129 415,00

0,00

437 598,00

437 598,00

0,00

20 096 241,00

20 096 241,00

14 181 910,00

1 129 415,00

0,00

437 598,00

437 598,00

0,00

0,00

0,00

437 598,00

20 533 839,00

1 165 673,00

1 165 673,00

955 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 165 673,00

ОСВІТА

25 750 130,00

25 750 130,00

12 652 910,00

8 040 950,00

0,00

1 323 300,00

0,00

1 323 300,00

0,00

0,00

0,00

27073 430,00

0910

Надання дошкільної освіти

17 121 590,00

17 121 590,00

10 705 280,00

2 088 540,00

0,00

1 323 300,00

0,00

1 323 300,00

0,00

0,00

0,00

18 444 890,00

5 936 870,00

0110150

0150

0111

0110160

0160

0111

1000

0111010

1010

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

0111021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

0111026

1026

0921

Надання загальної середньої освіти
міжшкільними ресурсними центрами

0111141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

0111142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері осціти

5 936 870,00

5 936 870,00

0,00

5 936 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 540,00

15 540,00

0,00

15 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 540,00

2 376 130,00

2 376 130.00

1 947 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 376 130,00

300 000,00

300 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

р,оо

0,00

300 000,00

195 000,00

3 021 759,00

%

2000

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

2 826 759,00

2 826 759,00

0,00

0,00

0,0(

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

1 248 280,00

1 248 280,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

1443 280,00

0112142

2142

0763

Програми і централізовані заходи боротьби з
туберкульозом

139 000,00

139 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 000,00

0112144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

0112145

2145

0763

0112152

2152

0763

3000

1 239 339,00

1 239 339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 239 339,00

Централізовані заходи з лікування онкологічних
хворих

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

100 140,00

100 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 140,00

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10 758 635,00

10 758 635,00

4 580 121,00

0,00

0,00

124 136,00

124 136,00

0,00

0,00

0,00

124 136,00

10 882 771,00

0113031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0113032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

3 545 000,00

3 545 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 545 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

414 000,00

414 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

4 700,00

4 700,00

3 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

5 756 695,00

5 756 695,00

4 576 271,00

0,00

0,00

124 136,00

124 136,00

0,00

0,00

0,00

124 136,00

5 880 831,00

742 240,00

742 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

742 240,00

0113033

3033

1070

0113035

3035

1070

0113140

3140

1040

0113160

3160

1010

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

5 569 390,00

5 569 390,00

3 213 420,00

982 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 569 390,00

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

1 227 800,00

1 227 800,00

754 030,00

162 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 227 800,00

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів

4 341 590,00

4 341 590,00

2 459 390,00

819 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 341 590,00

4000
0114030
0114060

4030
4060

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

5000

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

961 236,00

961 236,00

599 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

961 236,00

0115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

230 000.00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

731 236,00

731 236,00

599 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731 236,00

5 368 570,00

4 468 570,00

890 270,00

1 511 880,00

900 000,00

10 785 200,00

10 785 200,00

0,00

0,00

0,00

10 785 200,00

16 153 770,00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГрСПОДАРСТВО

6000
0116011
0116014

6011

6014

«

0610

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

37 900,00

37 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 900,00

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

983 700,00

983 700,00

0,00

420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

983 700,00

0116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7000

0117130

7130

0,00

0,00

900 000,00

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

7 200 000,00

3 446 970,00

3 446 970,00

890 270,00

1 091 880,00

0,00

4 485 200,00

4 485 200,00

0,00

0,00

0,00

4 485 200,00

7 932 170,00

817 999,00

817 999,00

0,00

0,00

0,00

28 308 490,00

28 179 990,00

0,00

0,00

0,00

28 308 490,00

29 126 489,00

0,00

0,00

0,00

49 064,00

115114,00

2 794 110,00

0421

Здійснення заходів із землеустрою

66 050,00

66 050,00

0,00

0,00

0,00

49 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 794 110,00

2 794 110,00

0,00

0,00

0,00

2 794 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 260 000,00

2 260 000,00

0,00

0,00

0,00

2 260 000,00

2 260 000,00

0117310

7310

0443

0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

7324

0,00

49 064,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

0117324

900 000,00

0443

Будівництво установ та закладів культури

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

0117442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 653 272,00

17 653 272,00

0,00

0,00

0,00

17 653 272,00

17 653 272,00

5 412 544,00

5 873 863,00

461 319,00

461 319,00

0,00

0,00

0,00

5 412 544,00

5 412 544,00

0,00

0,00

0,00

38 630,00

38 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 630,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

261 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 500,00

128 500,00

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

8000

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

1 383 430,00

1 383 430,00

876 580,00

104 420,00

0,00

19 500,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

1 402 930,00

0118130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної
охорони

1 383 430,00

1 383 430,00

876 580,00

104 420,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1 383 430,00

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

19 500,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0117691

7691

0600000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

74 015 141,00

74 015 141,00

52 714 749,00

667 353,00

0,00

2 976 365,00

2 244 565,00

731 800,00

68 696,00

0,00

2 244 565,00

76 991 506,00

0610000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

74 015 141,00

74 015 141,00

52 714 749,00

667 353,00

0,00

2 976 365,00

2 244 565,00

731 800,00

68 696,00

0,00

2 244 565,00

76 991 506,00

0610160

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2 330 659,00

2 330 659,00

1811 745,00

0,00

одо

90 000,00

90 000,00

одо

0,00

0,00

90 000,(X

2 420 659,00

0160

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

2 330 659,00

2 330 659,00

1 811 745,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

90 ООО.ОС

2 420 659,00

2 154 565,00

731 800,00

68 696,00

0,00

2 154 565,00

72 923 386,00

484 000,00

645 600,00

0,00

0,00

484 000.00

18 980 364,00

0111

1000

ОСВІТА

70 037 021,00

70 037 021,00

49 555 093,00

667 353,00

0,(М

2 886 365,00

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

17 850 764,00

17 850 764,00

8 311042,00

321 563,00

0,00

1 129 600,0(

0611026

1026

0921

Надання загальної середньої освіти
міжшкільними ресурсними центрами

3 521 764,00

3 521 764.00

2 442 226,00

345 790,00

0,00

263 700,00

177 500,00

86 200,00

68 696,00

0,00

177 500,00

3 785 464,00

44 606 300.00

44 606 300,00

36 562 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

44 606 300,00

685 920,00

685 920,00

0,00

0,00

0,00

1 125 100,00

1 125 100,00

0,00

0,00

0,00

1 125 100,00

1811020,00

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

0611061

1061

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного
розвитку педагогічних працівників

0611181

1181

0990

0611182

1182

0990

0611200

1200

0990

0611210

1210

0990

5000
0615031

5031

0810

3710000

1 714 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 232 586,00

10 860,00

10 860.1Х)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 860,00

573 474,00

573 474,00

460 224,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

658 474,00

39 311,00

39 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 311,00

414 183,00

414 183,00

0,00

0,00

0,00

282 965,00

282 965,00

0,00

о.ос

0,00

282 965,00

697 148,00

68 640,00

68 640,00

37 323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 640,00

33 219,00

33 219,00

27 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 219,00

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

1 647 461,00

1 647 461,00

1347 911,00

ОАО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0А0

0,00

1 647 461,00

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 647 461,00

1 647 461,00

1 347 911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

1 647 461,00

6 684 525,00

6 684 525,01

3 745 870,00

0,00

0,00

602 200,00

602 200,00

0,00

0,00

0,00

602 200,00

7 286 725,00

6 684 525,00

6 684 525,00

3 745 870,00

0,00

0,00

602 200,00

602 200,00

0,00

0,00

ОАО

602 200,00

7 286 725,00

Співфінансування заходів, що реалізуються за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа"
Виконання заходів, спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам
Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами
Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

.

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

4 735 350,00

4 735 350,00

3 745 870,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

4 780 350,00

0160

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

4 735 350,00

4 735 350,00

3 745 870,01

0,00

0,00

45 000.01

45 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

4 780 350,00

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

1 949 175,00

1 949 175,00

0,00

0,00

557 200,00

557 200,00

0,00

0,00

0,00

557 200,00

2 506 375,00

0,00

0,00

0,00

1 649 175,00

0111

9000
3719770

2 232 586,00

Фінансове управління Безлюдівської
селищної ради
Фінансове управління Безлюдівської
селищної ради

3700000

3710160

2 232 586,ОС

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

3719800

9800

0180

X

X

X

УСЬОГО

0,00

1 649 175,00

1 649 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00
се

300 000.01

0.00

0,0(

0,00

557 200,00

557 200,00

0,00

0,00

0,00

557 200.0С

857 200,00

- 4*5 І91 729,00

154 497 729,01

94 410 671,00

12 436 598,01

900 000,01

44 771 789,00

42 568 689,01

2 074 600,00

68 696,00

0,00

42 697 189,00

200 169 518,00

і*
Безлюдівський селищний голова
.
V
V
-
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Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 4
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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)

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі змінами)
____________________ 20526000000___________________________
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)

Код
Класифікації
доходу бюджету /
Код бюджету
1

41021000

99000000000

41033900
99000000000

41040200

20100000000

41051200

20100000000

41051400

20100000000

41053900

20100000000

41053900

20100000000

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту
2
І. Трансферти до загального фонду бюджету

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
Державний бюджет України

Усього
3

9 700

9 700

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44 606 300

Державний бюджет України

44 606 300

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

1 893 300

Обласний бюджет Харківської області

1 893 300

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

68 640

Обласний бюджет Харківської області

68 640

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

Обласний бюджет Харківської області

697 148

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторнокурортного 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
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської
області на 2021-2025 роки)

140 160

Обласний бюджет Харківської області

140 160

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 захисту населення Харківської області на 20212025 роки)

ЗО 800

Обласний бюджет Харківської області

30 800

41053900

20100000000

41053900

20100000000

41053900

20100000000

41053900
20100000000

41055000

20100000000

41051700

20100000000

41053900
20533000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторнокурортного 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

Обласний бюджет Харківської області

9 970
41 310

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторнокурортного лікування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна
Програма соціального захисту населення Харківської області на 20212025 роки)
Обласний бюджет Харківської області

41 310

Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування мініпроєктівпереможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина
в громаді"

36 864

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців
депутатами обласної ради

36 864

' 50 000

Обласний бюджет Харківської області

50 000

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

Обласний бюджет Харківської області

639 339

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

Обласний бюджет Харківської області

33 219

Інша субвенція

650 400

Вільхівська селищна рада

650 400

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053900

20100000000

41053900
20100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування мініпроєктівпереможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина
в громаді"

. 282 898

Обласний бюджет Харківської області

282 898

Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців
депутатами обласної ради

800 000

Обласний бюджет Харківської області

800 000

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

49 990 048

X
X

загальний фонд

48 907 150

спеціальний фонд

1 082 898

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(ЇРН.)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету /
Код бюджету

Код типової
програмної
Найменування трансферту /
класифікації
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного
видатків та
трансферту
кредитуванн
я місцевого
бюджету

1

2

3719770

9770

20549000000

3
І. Трансферти із загального фонду бюджету

Усього

4

Інша субвенція на утримання гуртків дитячої та
юнацької творчості (ЦДЮТ)

888 850

Південноміська рада

888 850

3719770

9770

20532000000

3719770

9770

20325200000

3719770

9770

20325200000

3719800

9800

99000000000

3719800

9800

99000000000

Інша субвенція для відшкодування витрат на оплату
праці педагогічних працівників КПСМНЗ «Бабаївська
музична школа» Височанської селищної ради

. 404 325

Височанська селищна рада

404 325

Інша субвенція на утримання військовослужбовців, які мешкають у
ДП «Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровлення»
(емт. Пісочин, вул. Санаторна, 46, код ЄДРПОУ 02648627)

100 000

Районий бюджет Харківського ройону

100 000

Інша субвенція на утримання Комунального некомерційного
підприємства Харківської районної ради «Дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку «Лісова галявина», розташованого за
адресою: вул. Громадянська, 1-а сел. Високий, Харківський район,
Харківська область, як правонаступнику Позаміського дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова галявина» Харківської
районної ради

256 000

Районий бюджет Харківського ройону

256 000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів

300 000

ДУ "Темнівська ВК№100"
II. Трансферта із спеціального фонду бюджету

300 000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів

557 200

ГУНП в Харківській області

557 200

X
X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

2 506 375

X

загальний фонд

1 949 175

X

X

спеціальний фонд

557 200.

gl

і

л
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Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток 5
до рішення XI сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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)
20526000000
(код бюджету)

(грн.)
Найменування
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
Код
програмної
Функціональної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету

головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

Обсяг видатків

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні

Загальна тривалість

роботи

початку і

найменування бюджетної програми згідно з Типовою

будівництва (рік

завершення)

програмною класифікацією видатків та кредитування

Загальна вартість
будівництва,

гривень

Рівень виконання

бюджету розвитку,

Рівень готовності

робіт на початок

які спрямовуються на

бюджетного

будівництво об'єкта у

об'єкта на кінець
бюджетного

періоду, %

бюджетному періоді,

періоду, %

гривень

місцевого бюджету

1

2

4

3

5

6

7

10

9

8

0100000

Безлюдівська селищна рада

39 721 924,00

0110000

Безлюдівська селищна рада

39 721 924,00
437 598,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

0100

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності
0110150

0150

0111

437 598,00

обласної ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки

2021 - 2021

0,00

0,00

2000

437 598,00

100,00

195 000,00

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Первинна медична допомога населенню, що

0112111

2111

0726

195 000,00

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Капітальні видатки
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ

3000

2021 - 2021

0,00

0,00

195 000,00

100,00

124 136,00

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

0113241

3241

1090

соціального захисту і соціального забезпечення

124 136,00

■

Капітальні видатки

0116020

6020

2021 - 2021

0,00

0,00

0620

124 136,00

100,00

10 785 200,00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

6000

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують

6 300 000,00

та/або надають житлово-комунальні послуги

2021 - 2021

0,00

0,00

6 000 000,00

100,00

адресою вул. Орєшкова, 45 смт. Васищево
Харківського району Харківської області

2021 - 2021

300 000,00

9,00

300 000,00

100,00

Капітальні видатки

2021 - 2021

0,00

0,00

3 885 200,00

100,00

2021 - 2021

600 000,00

0,00

600 000,00

100,00

Капітальні видатки
Реконструкція газового обладнання
(топкової) Васищівського селищного клубу за

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

4 485 200,00

Капітальний ремонт огорожі стадіону та

глядацьких трибун в смт Безлюдівка

0117130

28 179 990,00

7000

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7130

Здійснення заходів із землеустрою

0421

49 064,00

Капітальні видатки
0117310

7310

0443

2021 - 2021

0,00

0,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального

49 064,00

100,00

2 794 110,00

господарства
Капітальний ремонт кухонних блоків,

туалетних кімнат та коридорів будівлі
гуртожитку (крім квартири №14 загальною
площею 15,7 кв.м.) по вулиці Миру №3 в селі

2021 - 2021

0,00

0,00

890 210,00

100,00

2021 - 2021

377 620,00

0,00

377 620,00

100,00

2021 - 2021

1 016 050,00

0,00

1 016 050,00

100,00

2021 - 2021

510 230,00

0,00

510 230,00

100,00

Котляри Харківського району, Харківської

області
Капітальний ремонт покрівлі житлового

будинку №2 по вул. Вишнева в
смт.Васищеве Харківського району,

Харківської області
Капітальний ремонт покрівлі житлового

будинку №83 по вул. Орєшкова в
смт.Васищеве Харківського району,

Харківської області
Капітальний ремонт вуличного освітлення в

сел.Хорошеве
0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

2 260 000,00
Капітальний ремонт будівлі Комунального

*

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

0,00

2 ІОО 000,00

100,00

Капітальний ремонт частини системи

опалення у будівлі КЗ «Хорошівський ліцей»
Безлюдівської селищної ради за адресою:
Харківська область, Харківський район, емт

2021 - 2021

60 000,00

0,00

60 000,00

100,00

Хорошеве, вул. Культури №35/пров. Горького

1

0117324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

17 653 272,00
Капітальний ремонт будівлі за адресою емт
Безлюдівка площа Стадіонна, 2к

2021 - 2021

5 343 887,00

0,00

2 067 312,00

39,00

2021 - 2021

17 080 000,00

9,00

15 585 960,00

100,00

Реконструкція Васищівського селищного

клубу за адресою вул. Орешкова, 45 емт.
Васищево Харківського району Харківської
області

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

5 412 544,00

економічного розвитку територій

Капітальні видатки

2021 -2021

0,00

0,00

282 898,00

100,00

2021 - 2021

288 732,00

0,00

288 732,00

100,00

2021 - 2021

165 995,00

0,00

165 995,00

100,00

2021 - 2021

697 780,00

0,00

697 780,00

100,00

2021 - 2021

400 000,00

0,00

400 000,00

100,00

2021 - 2021

497 300,00

0,00

497 300,00

100,00

2021 - 2021

1 207 151,00

0,00

1 207 151,00

100,00

2021 - 2021

1 058 200,00

0,00

1 058 200,00

100,00

2021 - 2021

0,00

0,00

448 200,00

100,00

Капітальний ремонт братської могили воїніввизволителів у Великій Вітчизняній війни

1941-1945 рр. за адресою: вул. Миру, в емт.

Хорошево, Харківського р-ну, Харківської

обл.
Капітальний ремонт будівлі за адресою:
Харківська область, Харківський р-н, емт.
Васищеве, вул. Орешкова, 49
Капітальний ремонт будівлі за адресою:

Харківська область, Харківський район, емт.
Безлюдівка, вул. Зміївська, 48

Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі

котельної за адресою: Харківська область,

Харківський район, емт Безлюдівка, в’їзд
Мостобудівників, 13
Капітальний ремонт огорожі, благоустрій
території та облаштуввання місця під
сміттєві баки для збору ТП В за адресою:

Харківська область,Харківський район, сел.
Безлюдівка, вул. Зміївська,48

Капітальний ремонт приміщень КНП

Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3
Харківського району» Амбулаторія ЗПСМ
сел. Хорошеве (каб. №16, каб.№18, каб.№21,

хол №5, хол №6) за адресою: сел.

Хорошеве, вул. Миру, буд. 21
Облаштування майданчика (капітальний

ремонт) для встановлення сцени по

вул.Зміївська сел. Безлюдівка Харківського
району Харківської області
Співфінансування проету «Let's do it!»

Улаштування системи вентиляції в
підвальному приміщені будівлі за адресою:
Харківська область, Харківський район, смт.

2021 - 2021

366 288,00

0,00

366 288,00

100,00

Безлюдівка, вул..3мїївська, 48/2 (капітальний
ремонт)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та

0117461

7461

0456

11 000,00

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття
вулиці Тиха с. Котляри Харківського району

2021 - 2021

11 000,00

0,00

11 000,00

100,00

Харківської області

0600000
0610000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

2 244 565,00

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

2 244 565,00
90 000,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

0100

Керівництво і управління у відповідній сфері у

0610160

0160

0111

90 000,00

містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
Капітальні видатки

1000
0611021

1021

2021 - 2021

1026

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

0921

Надання загальної середньої освіти міжшкільними
ресурсними центрами

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

1061

2021 - 2021

1160

0990

100,00

0,00

0,00

484 000,00

100,00

177 500,00
2021 - 2021

0,00

0,00

177 500,00

100,00

1 125 100,00
Капітальні видатки

0611160

90 000,00

484 000,00

Капітальні видатки
0611061

0,00

2 154 565,00

Капітальні видатки

0611026

0,00

ОСВІТА

2021 - 2021

0,00

0,00

Забезпечення діяльності центрів професійного

1 125 100,00

100,00

85 000,00

розвитку педагогічних працівників

Капітальні видатки

2021 - 2021

0,00

0,00

85 000,00

100,00

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої
0611182

1182

0990

282 965,00

освіти «Нова українська школа» за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

Капітальні видатки
3700000

0,00

0,00

282 965,00

100,00

602 200,00

селищної ради

Фінансове управління Безлюдівської
селищної ради '

3710000

3710160

2021 - 2021

Фінансове управління Безлюдівської

•

•

602 200,00

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

45 000,00

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,

45 000,00

0111

територіальних громадах

■

Капітальні видатки

0,00

2021 - 2021

0,00

100,00

45 000,00
557 200,00

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

9000

Субвенція з місцевого бюджету державному
3719800

9800

0180

557 200,00

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

а Капітальні видатки
X

X

X

УСЬОГО
—

0,00

2021 - 2021

X

X

X

0,00

X

і'Микола КУЗЬМІНОВ

Безлюдівський селищний голова
■

-------

100,00

557 200,00

42 568 689,00

X

Додаток 6
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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 Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1

2

3

0111142

1142

0990

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету /
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

4
Безлюдівська селищна рада
(головними розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада
(відповідальний виконавець)

Інші програми та заходи у сфері освіти

Спеціальний фонд
Найменування місцевої /
регіональної програми

5

Дата і номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну
програму

Усього

6

7

8

300 000

300 000

Програма розвитку
позашкільної освіти та
Рішення V сесії VIII
підтримки обдарованої молоді
скликання від
сіл та селищ, що увійшли до
09.02.2021 року
складу Безлюдівської селищної
ради на 2021-2022 роки

Загальний
фонд
усього

у тому числі
бюджет
розвитку

9

10

437 598

437 598

Програма соціальноРішення II сесії VIII
економічного розвитку
скликання від
Безлюдівської селищної ради на
22.12.2020 року
2021-2025 роки.

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльнос¥і обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад

*

437 598

0112111

2111

0726

0113241

3241

1090

0116030

6030

0620

0117130

7130

0421

0117310

7310

0443

0117321

7321

0117324

Первинна медична допомога населенню,
що надасться центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги

1 443 280

1 248 280

195 000

195 000

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Організація благоустрою населених
пунктів
Здійснення заходів землеустрій)
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства

124 136

124 136

124 136

4 485 200

4 485 200

4 485 200

49 064

49 064

2 794 110

2 794 ПО

2 794 110

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

2 260 000

2 260 000

2 200 000

7324

0443

Будівництво установ та закладів
культури

17 653 272

17 653 272

17 653 272

01Г7370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально
економічного розвитку територій

5 873 863

461 319

5 412 544

5 412 544

0118130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої
пожежної охорони

1 383 430

1 383 430

0112142

2142

0763

Програми і централізовані заходи
боротьби з туберкульозом

Рішення II сесії VIII
Програма боротьби із
скликання від
захворюванням на туберкульоз
22.12.2020 року
на 2021-2023 роки

139 000

139 000

0112144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий
діабет

Комплексна програма
«Цукровий діабет» на 2021 рік.

Рішення II сесії VIII
скликання від
22.12.2020 року

1 239 339

1 239 339

0112145

2145

0764

Централізовані заходи з лікування
онкологічних хворих

Регіональна програма
"Онкологія” на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII
скликання від
22.12.2020 року

100 000

100 000

115 114

66 050

0112152

0112152

2152

2152

0763

0763

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров’я

Цільова програма по наданню
адресної грошової допомоги
хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають Рішення II сесії VIII
скликання від
на території сіл та селищ, які
увійшли до складу
22.12.2020 року
Безлюдівської селищної ради та
отримують програмний
гемодіаліз, на 2021-2023 роки

50 140

50 140

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров’я

Програма лікарського
забезпечення мешканців сіл та Рішення II сесії VIII
скликання від
селищ, які страждають на
22.12.2020 року
рідкісні (орфанні) захворювання
на 2021-2023 рр.

50 000

50 000

10 000

10 000

36 000

36 000

Програма соціального захисту
Рішення V сесії VIII
населення сіл та селищ, що
скликання від
увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

Надання інших пільг окремим
категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку

0113031

3031

1030

0113032

3032

1070

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян

3 545 000

3 545 000

0113035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті

50 000

50 000

200 000

200 000

5 756 695

5 756 695

742 240

742 240

1040

Програма організації літнього
відпочинку та оздоровлення
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
Рішення V сесії VIII
дітей, які проживають на
заходів з оздоровлення дітей, що
скликання від
території сіл та селищ, що
здійснюються за рахунок коштів на
09.02.2021 року
увійшли до складу
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

414 000

414 000

0828

Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів

Програма розвитку культури та
туризму, оновлення та охорони
Рішення V сесії VIII
культурної спадщини сіл та
скликання від
селищ, що увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

283 500

283 500

0810

Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту

Програма розвитку фізичної
культури і спорту у селах та Рішення V сесії VIII
скликання від
селищах, що увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

230 000

230 000

Програма поводження з
твердими побутовими відходами
Рішення V сесії VIII
Забезпечення збору та вивезення сміття і на території сіл та селищ, що
скликання від
'ВІДХОДІВ
увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021 - 2022 роки

983 700

983 700

0113160

3160

1010

0113241

3241

1090

0113242

3242

1090

0113140

0114060

0115011

0116014

3140

4060

5011

6014

Наданн.. соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

0620

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

•

0116030

0116020

0117461

0118340

6030

6020

7461

8340

Програма по благоустрою,
озеленення стану довкілля сіл та Рішення V сесії VIII
скликання від
селищ, що увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021 -2022 роки

3 446 970

3 446 970

0620

Програма фінансування
Забезпечення функціонування
Рішення X сесії VIII
підтримки комунальних
підприємств, установ та організацій, що
скликання від
виробляють, виконують та/або надають
підприємств Безлюдівської
15.06.2021 року
житлово-комунальні послуги
селищної ради на 2021-2023р.р.

7 200 000

900 000

0456

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку
автомобільних доріг загального
користування та вулиць і доріг Рішення II сесії VIII
скликання від
комунальної власності сіл та
22.12.2020 року
селищ, що увійшли до складу
Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

Програма охорони
навколишнього природного
Рішення V сесії VIII
середовища сіл та селищ, що
скликання від
увійшли до складу
09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 роки

0620

0540

Організація благоустрою населених
пунктів

6 300 000

6 300 000

11 000

11 000

11 000

19 500

19 500

Відділ освіти Безлюдівської селищної
ради (головнийи розпорядник коштів)
Відділ освіти Безлюдівської селищної
ради (відповідальний виконавець)
Рішення V сесії VIII
Програма «Вчитель»
скликання від
Безлюдівської селищної ради на
09.02.2021 року
2021 рік

0611021

0611182

1021

1182

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

0990

Виконання заходів, спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» за рахунок
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам

71 082

71 082

26 618

26 618

*

0611026

1026

0921

Надання загальної середньої освіти
міжшкільними ресурсними центрами

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

0611142

1142

0990

3719800

9800

0180

3719800

9800

0180

X

X

X

Безлюдівський селищний голова

Програма загального
обов’язкового навчання (фонду
Рішення V сесії VIII
всеобучу) в закладах загальної
скликання від
середньої освіти Безлюдівської
09.02.2021 року
селищної ради на 2021-2022
роки
Програма «Шкільний автобус»
Рішення V сесії VIII
Безлюдівської селищної ради на
скликання від
2021-2025 роки
09.02.2021 року

Програма надання одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського
Рішення V сесії VIII
скликання від
Інші програми та заходи у сфері освіти піклування, яким у 2021 - 2025
роках виповнюється 18 років
09.02.2021 року

Фінансове управління Безлюдівської
селищної ради (головнийи
розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської
селищної ради (відповідальний
виконавець)
Комлексна регіональна
Субвенція з місцевого бюджету
Рішення V сесії VIII
програма "Правопорядник на
державному бюджету на виконання
скликання від
2021-2025 роки"
програм соціально-економічного
09.02.2021 року
розвитку регіонів
Програма "Поліцейський офіцер
Субвенція з місцевого бюджету
Рішення VIII сесії
громади" Безлюдівіської
г< державному бюджету на виконання
VIII скликання від
селищної ради на 2021 - 2023 р.
програм соціально-економічного
19.05.2021 року
розвитку регіонів
X
УСЬОГО
X

Микола КУЗЬМІНОВ

3 705

3 705

748 347

748 347

313 984

313 984

10 860

10 860

300 000

300 000

557 200

63 408 883

23 110 259

557 200

557 200

40 298 624

40 219 124

Додаток 7
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 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)

ЛІМІТИ
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету
на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№
з/п

1
2

Головні розпорядники

Безлюдівська селищна рада
Відділ освіти Безлюдівської селищної
ради

Разом

Ліміти споживання, в т.ч.
Водовідведення Електроенергія Природний газ Вугілля т. Пелети т.
3
тис. кВт/год
тис. м3
тис. м

Тепло постачання
(Гкал.)

Водопостачання
тис. м 3

1909,94

4,71
3,25

3,89
4,94

748,299

7,96

8,83

748,299

1909,94

152,074

4

20
50

4

70

75

152,074

75

Дрова
куб.м.

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року
Про затвердження звіту
про
виконання селищного бюджету
Безлюдівської селищної ради за

І півріччя 2021 р.

(20526000000)
(код бюджету)

Заслухавши звіт про виконання селищного бюджету Безлюдівської селищної
ради за І півріччя 2021 року, відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки, враховуючи висновки нос і ійної комісії з питань бюджету
економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання
селищної ради за 1 півріччя 2021 року:

селищного бюджету

Безлюдівської

- по доходах у сумі 97 494 860,26 гри., в тому числі:
загального фонду - 96 534 947,14 грн., спеціального фонду в сумі - 959 913,12

грн. згідно додатку 1.
- по видатках у сумі - 68 387 723,93 гри., у тому числі:
загального фонду - 65 443 236,43 гри., спеціального фонду

2 944 487,50 гри.

згідно додатку 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету, економіки, фінансів та к
іої власності (1 Іідкопай А.Б.).
еР

V аоНУ А

Безлюдівський селищни

ОІ

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток № I
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 14.07.2021р.
Про затвердження звіту про виконання селищного
бюджету Безлюдівської селищної ради за І півріччя
2021 р.
(20526000000)
(код бюджету)

Виконання доходів но загальному та спеціальному фонду Безлюдівської
селищної ради

за І півріччя 2021 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Код

Найменування

Річний план

Уточнений річний

Уточнений план

Фактично

(+/-) відхилення до

°/о

план

на період

надійшло

уточненого плану

виконання

бюджетної
класифікац

ДО

ії

уточненого
плану

11010100

11010200

11010400

11010500

1ІО2О2ОО

13010200

ІЗОЗОІОО

13030200

13030800

13030900

1 Іодагок на доходи
фізичних осіб, що
сплачується податковими
агентами, із доходів
платника податку у вигляді
заробі тної плати
Податок на доходи
фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових
винагород та інших виплат,
одержаних
військовослужбовцями і а
особами рядового і
начальницького складу, що
сплачується нода тко в и м и
агентами
1 Іодагок на доходи
фізичних осіб, що
сплачується податковими
агентами, із доходів
платника податку інших
ніж заробітна плата
1 Іодагок на доходи
фізичних осіб, що
сплачуєіься фізичними
особами за результатами
річної о ; те к; і ару ван ня
1 Іодагок на прибуток
підприємств та фінансових
ус танов комунальної
власності
Рентна плата за спеціальне
викорисгаїїня лісових
ресурсів (крім рентної
і їла ти за спеціальне
викорис гані ія лісових
ресурсів в частині
деревини, заго товленої в
порядку рубок головного
користування)
Рентна плата за
користування надрами для
видобування інших
корисних копалин
заі ал ы «одержанного
значення
<Код виключено 3
біо; іжетіюї кл аси ф і кації
згідно наказу №Х27 від
30.12.2020 року>
Рен та плата за
корисіування надрами для
видобування природної о
газу
Рентна пла ї а за
корисіування надрами для

57122800.00

57122800.00

28560000.00

34649684,29

6089684.29

121.32

0,00

0.00

0.00

1656840.13

1656840.13

0.00

2978200.00

2978200.00

1488600.00

1049078,79

-439521,21

70,47

702500.00

702500.00

351300.00

256743.20

-94556.80

73.08

0.00

0.00

0.00

1890.00

1890.00

0.00

324000,00

324000.00

162000.00

427599.60

265599,60

263.95

0.00

0.00

0.00

3787.28

3787.28

0.00

557800.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

425500.00

425500.00

193000.00

413430.48
-

220430.48

214.2

3 1 100.00

ЗІ 100.00

14000.00

15681.58

1681.58

112,0

—

13040100

видобу вання і азово і о
конденсату
Рентна плата за
користування надрами для
видобування корисних
копалин місцевого
значення

0.00

14021900

1 Іальне

14031900

14040000

1X010100

1X010200

1X010300

1X010400
1X010500
1X010600
1X010700
1X010900
1X011000
1X011100

1X050300
1X050400

IXO5O5OO
210X1100

210X1500

21OXI7OO

22010300

Пальне
Акцизний податок з
реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних
товарів
Податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений юри;їй чий м и
особами, які є власниками
об'єктів житлової
нерухомості
Податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними
особами, які є власниками
об'єктів житлової
нерухомості
1 Іодаток на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними
особами, які є власниками
об єк ті в нежитлової
нерухомості
1 Іодаток на нерухоме
майно, відмінне віл
земельної ділянки.
с 11 л а ч с 11 и і і і о р и д и ч 11 и м и
особами, які < власниками
об ( к ї ї в нежи тлової
нерухомості
Земельний податок з
юридичних осіб
Орендна плата з
юридичних осіб
Земельний податок з
фізичних осіб
Орендна плата з фізичних
осіб
Транспор тний податок з
фізичних осіб
Транспор тний податок з
юридичних осіб
(линий пода ток з
юридичних осіб
Сдиний податок з фізичних
осіб
('линий пода ток з
сиіьськогоснодарських
товаровиробників, у яких
час гка
сільської осіюдарської о
товаровиробник! ва за
і ю і іе рс д 11 і й і к) да гко в и й
(звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків
Адміністративні ш трафи та
інші санкції
Адміністративні штрафи та
штрафні санкції за
порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу
алкої ольних напоїв та
попопових виробів
І їла та за встановлення
земельного сервітуту
Адміністративний збір за
11 ро веде пня; ісржавної
реєстрації юридичних осіб.
1
1 фізичних осіб -

0.00

0.00

0.00

892000.00

1139356.71

247356.71

127.73

3326000.00

3869471.14

543471.14

116.34

516000.00

258000.00

1228365.70

970365.70

476.1 1

18700.00

18700.00

9200.00

5558.1 1

-3641.89

60.41

151 100.00

151100.00

0.00

219302.59

219302.59

0.00

356500.00

356500.00

0.00

247347.40

247347.40

0.00

771 1600,00

771 1600.00

3500000.00

4574042.21

1074042.21

130.69

9644100,00

9644100.00

4800000.00

5429248.07

629248.07

113.11

5421400,00

5421400.00

2700000.00

3064099.43

364099.43

1 13.49

675500.00

675500.00

0.00

545109.62

545109.62

0.00

1402600,00

1402600.00

690000.00

556186.00

-133814.00

80,61

0,00

0,00

0.00

13131.00

13131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77586.67

77586.67

0.00

673000.00

673000.00

330000.00

1075332.01

745332.01

325.86

15028500.00

15028500.00

7300000.00

8713893.70

1413893.70

1 19.37

580000.00

580000.00

1 1 5000.00

105128.44

-9871,56

91.42

0,00

0.00

0.00

340.00

340.00

0,00

0,00

0.00

0.00

54000.00

54000.00

0.00

73100.00

73100.00

36000.00

47404.80

11404,80

131.68

0.00

0.00

0.00

6910.00

6910.00

0.00

557800.00

0.00

1784700.00

1784700.00

6652800.00

6652800.00

5 16000.00

--------------------------------- г

22012500

22DI2601)

220X0400

22090100

22090400

24060300

41021000

41033900

41040200

41051200

41051700
41053900

41055000

підприємців га
і ромадських формувань
1 Ілата за надання інших
адм і н і сіра ги в них послуг
Адміністративний збір за
державну реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
І Іадходження від орендної
плати за користування
майновим комплексом та
іншим майном, що
перебуває в комунальній
власності
Державне мию. то
сплачується за місцем
розгляду та оформлення
документів. \ тому числі за
оформлення документів на
спадщину і дарування
Державне ми то, пов'язане з
видачею та оформленням
закордонних насіюр гів
(посвідок) та насіюргів
громадян України

Інші надходження
Додаткова дотаці я з
державно і о бю;іжегу
місцевим бюджетам на
компенсацію втрат доходів
місцевих бюджетів
внаслідок наданих
державою податкових пільг
зі сплати земельного
податку су б * єктам
космічної діяльності та
лггакобуду вання
Освітня субвенція 3
державного бюджету
місцевим бюджетам
Дотація з місцевого
бюджету на здійснення
переданих з державіюі о
бюджсіу видатків з
у іримапня закладів осві ти
і а охорони здоров’я за
рахунок відповідної
дода ткової дотації з
державного бюджету
Субвенція з місцевого
бюджету на надання
державної і іідтримки
особам з особливими
осві тніми потребами за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого
бюджету за рахунок
залишку копі гів субвенції
на надання державної
підтримки особам з
особливими освітніми
потребами. що утворився
на початок бюдже тного
періоду
Інші субвенції з місцевого
бюджс IV
С убвенція і місцевого
бюджету на здійснення
підтримки окремих
закладів та заходів у
системі охорони здоров'я
за рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету

1 1700.00

1 1700.00

5700.00

8562.60

2862.60

150.22

108000.00

108000.00

50000.00

96150.00

46150.00

192.30

148500.00

148500.00

72000.00

66336.93

-5663.07

92.13

1 1200.00

1 1200.00

5200.00

8892.20

3692.20

171.00

6400.00

6400.00

3000.00

204.00

-2796.00

6.80

72500.00

72500.00

36000.00

42009.26

6009.26

1 16.69

9700.00

9700.00

4800.00

4800.00

0.00

100.00

44606300.00

44606300.00

25805800.00

25805800.00

0.00

100.00

0.00

1893300.00

0.00

0.00

0.00

0,00

68640.00

68640.00

29571.00

22768,00

-6803.00

76.99

0.00

33219.00

23430.00

23430.00

0,00

100.00

180930.00

959504.00

370107.00

370106.20

-0.80

100.00

639339.00

639339.00

639339.00

639339,00

0.00

100.00

113189800.00

113189800,00

54897000,00

69668703,94

14771703,94

126,91

158694709,00

161399802,00

81770047,00

96534947,14

14764900,14

118,06

5 сього (без врахування
трансфертів)

5 сього

С III Ц1Л. ІЬНІПІ ФОНД
%
виконанії

я до

Кол
бюджетної

Найменування

класифікації

19010100

19010200

19010300

25010100

33010100

41053900

50110000

Екологічний податок, який
справляється за викиди в
атмосферне новіїря
забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком
викидів в атмосферне
новіїря двоокису вуглецю)
Надходження від скидів
забруднюючих речовин
безпосередньо у водні
об ( к ги
і Іадходжсння від
розміщення відходів \
ciicma.li.но відведених ;іля
цього місцях чи на
об'єктах, крім розміщення
окремих видів відходів як
в іоринноїсировини
І Ілага за послуги, що
н адають ся б ю;іже тим и
ус тановами згідно з їх
основною діяльністю
Кошти від продажу
земельних ділянок
н ее і л ь с ь ко го с подар с ь ко го
призначення, що
перебувають у державній
або комунальній власності,
та земельних ділянок, які
знаходя гься на тери торії
Автономної Республіки
Крим
Інші субвенції з місцевого
бюджету
Цільові фонди, утворені
Верховною Радою
А ВКМІОМІ юї 1 Чгс 11V б J 11 к и
Крим, органами місцевою
самоврядування іа
місцевими органами
виконавчої влади

Річний план

Уточнений річний

У і очисний план

Фактично

(+/-) відхилення до

уточненої'

план

на період

надійшло

уточненого плану

о плану

13500.00

13500,00

6000.00

7071.12

1071,12

1 17,85

3400.00

3400.00

1600.00

221.27

-1378.73

13.83

2600.00

2600.00

1200.00

2206.96

1006.96

183,91

2055100,00

2055100.00

1 121400.00

553846,57

-567553,43

49,39

327700.00

327700.00

202100.00

З 16980.64

1 14880.64

156,84

0.00

1082898.00

0.00

0.00

0.00

128500.00

128500.00

64200.00

79586.56

1 5386.56

123.97

2530800,00
2530800,00

2530800,00
3613698,00

1396500,00
1396500,00

959913,12
959913,12

-436586,88
-436586,88

68,74
68,74

Усього (без врахування
трансфертів)
Усього

// X

в

Безлюдівський селищний ГО±@І
Vй

тИ
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Микола КУЗБМІНОВ

Додаток № 1
до рішення XI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 14.07.2021р.
Про затвердження звіту про виконання селищного
бюджету Безлюдівської селищної ради за 1 півріччя
2021 р. '

(20526000000)
(код бюджету)

Виконання доходів по загальному та спеціальному фонду Безлюдівської
селищної ради
$а І півріччя 2021 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Код

Найменування

Річний план

Уточнений річний

Уточнений план

Фактично

(+/-) відхилення до

%

план

па період

надійшло

уточненою плану

виконання

бюджетної

класифікац

до

ії

уточненого

плану

Податок на доходи
фізичних осіб, що
сплачується податковими
агентами, із доходів
платника податку у вигляді
11010100
заробітної плати
1 Іодаток на доходи
фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових
винагород та інших виплат,
одержаних
військовослужбовцями та
особами рядового і
начальницького складу, то
сплачується іюда гковими
1 ІОІОЗОО- агентами
1 Іода ток на доходи
фізичних осіб. ІЦО
сплачується податковими
агентами, із доходів
платника податку інших
11010400
ніж заробітна плата
ГІода гок на доходи
фізичних осіб, що
сплачується фізичними
особами за результатами
11010500
річ но гоіс kj іару ваі і ня
Податок на прибуток
підприємств та фінансових
установ комунальної
11020200
власності
Рен тна плата за спеціальне
викорис гання лісових
ресурсів (крім рентної
нла ги за спеціальне
викорис гання лісових
ресурсів в час і пні
деревини, заі отопленої в
порядку рубок головного
13010200
користування)
Рентна плата за
користування надрами для
видобування інших
корисних копалин
загальнодержавного
ІЗОЗОІОО
значення
<Код виключено з
бю; икс пюї класифікаїці
згідно наказу №827 від
13030200
30.12.2020 року>
Рентна плата за
користування надрами для
видобування природного
13030X00
газу
Рен тна плата за
13030900
користування надрами для

121,32

57122800.00

57122800,00

28560000.00

34649684.29

6089684.29

03)0

0.00

0.00

1656840.13

1656840.13 _

2978200.00

2978200.00

1488600,00

1049078.79

-439521,21

70,47

702500.00

702500.00

351300.00

256743.20

-94556.80

73.08

0.00

0.00

0.00

1890.00

1890.00

0,00

324000,00

324000.00

162000.00

427599.60

265599,60

263.95

0.00

0.00

0.00

3787.28

3787.28

0.00

557800,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

425500.00

425500.00

193000.00

413430.48

220430.48

214.21

31 100.00

ЗІ 100.00

14000.00

15681.58

1681,58

1 12.01

дхоо

13040100

видобування газової о
конденсаіу
Рентна плата за
користування надрами /иія
видобування корисних
копалин місцевого
значення

0,00

557800,00

0.00

0,00

0,00

0,00

14021900

1 Іальне

1784700,00

1784700.00

892000.00

1 139356.71

247356.71

127.73

14031900

1 Іальне

6652800.00

6652800.00

3326000.00

3869471.14

543471.14

116.34

516000.00

516000.00

258000.00

1228365.70

970365.70

476,1 1

18700.00

1 8700.00

9200.00

5558.1 1

-3641.89

60.41

151100.00

151100.00

0.00

219302.59

219302.59

0.00

356500.00

356500.00

0.00

247347.40

247347.40

0,00

771 1600.00

771 1600.00

35ООООО.ОО

4574042.21

1074042,21

130.69

9644100.00

9644 100.00

4800000.00

5429248.07

629248.07

113.11

5421400.00

5421400.00

2700000.00

3064099.43

364099.43

1 13.49

675500.00

675500.00

0.00

545109.62

545109.62

0.00

1402600,00

1402600.00

690000.00

556186.00

-133814.00

80.61

0,00

0.00

0.00

13131.00

13131,00

0.00

0.00

0.00

0.00

77586.67

77586.67

0.00

673000.00

673000.00

ЗЗОООО.ОО

1075332.01

745332.01

325.86

15028500.00

15028500.00

7300000,00

8713893,70

1413893,70

119.37

580000.00

580000.00

105128.44

-9871.56

91.42

0,00

0.00

0.00

340.00

340.00

0.00

0,00

0.00

0.00

54000,00

54000,00

0.00

73100.00

73100.00

36000.00

47404.80

1 1404.80

131.68

0.00

0.00

0.00

6910,00

6910.00

0.00

14040000

1 ХОК) ІОО

1X010200

1X010300

1X010400

IXOIO5OO
1X010600
1X010700
1X010900

1X011000

1X011100
1ХО5ОЗОО
1X050400

1X050500

210X1100

2IOX15OO

210X1700

22010300

Акцизний податок з
реалізації суб'єктами
гос і ю/іар ю вання роз др і б но і
торті вл і п ідакциз н их
товарів
1 Іодаток на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений юри; їй ч 11 и м и
особами, які < власниками
об < КГІВ житлової
нерухомості
1 Іодаток на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними
особами, які є власниками
об'єктів житлової
нерухомості
1 Іодато к на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними
особами, які є власниками
об єктів нежи глової
нерухомості
І Іодато к на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ДІЛЯНКИ,
сплачений юридичними
особами, які є власниками
об'єктів нежи глової
нерухомості
Земельний податок з
юридичних осіб
()рсндна плаї а з
юридичних осіб
Земельний податок з
фізичних осіб
Орендна плата з фізичних
осіб
Транспор тний податок з
фізичних осіб
Транспортний податок з
юридичних осіб
('линий податок з
юридичних осіб
Єдиний пода ток з фізичних
осіб
Єдиний податок з
сільськогосподарських
товаровиробників, у яких
час тка
сільської осподарськоїо
товаровиробник) ва іа
попередній но да тковий
(зві тний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків
Адмінісіративні нгірафи га
інші санкції
Адмініс іративні нгірафи та
штрафні санкції за
порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Плата за вс тановлення
земельного сервітуту
Адміністративний збір за
11 ро ве; іе н 11 я ;тержав і юї
реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб -

1 1 1 5000.00

22012500

'’2012600

підприємців га
і ромадських форму ваш.
1 Ілата за надання інших
адміністративних послу і
Адміністративний збір за
державну рсєс'ірацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної

плати за користування
майновим комплексом та
іншим майном, що
перебуває в комунальній
22080400
власності
Державне мито, що
сплачується за місцем
розгляду та оформлення
документів, у тому числі за
оформлення документів на
22090100
спадщину і дарування
Державне ми то, пов'язане з
видачею та оформленням
закордонних наснорті в
(посвідок) іа паспоріїв
22090400 _ 111( 1м адяі 1 УкРа|1111
24060300- _ І пін і надходження
Додаткова до татя з
де ржав но і о бю; їжс і у
місцевим бюджетам на
компенсацію вірат доходів
місцевих бюджетів
внаслідок наданих
державою податкових пільг
зі сплати земельного
податку суб'єктам
космічної діяльності та
літакобудування
41021 000
Освітня субвенція 3
державного бюджету'
41033900
місцевим бюджетам
Дотація з місцевого
бюджету на здійснення
переданих з державного
бюджету видатків з
утримання закладів осві ти
та охорони здоров я за
рахунок відповідної
додаткової до таціі з
4l040">00
державної о бюдже іу__
Субвенція з місцевого
бюдже іа на надання
; іе ржав і ю і ні: 11 р и м к и
особам з особливими
освітніми потребами за
рахунок відповідної
субвенції з державного
41051200
бюджету
Субвенція з місцевого
бюдже іу за рахунок
залишку коштів субвенції
на падання державної
підтримки особам з
особливими осві гнім и
погребами, що утворився
па початок бюдже тного
41051700
періоду
Інші субвенції з місцевого
41053900
бюджеіА
Су бвенція з місцевої о
бюдже іу на здійснення
111 д І р И М К Н () к р с м и X
закладів та заходів \
системі охорони здоров я
за рахунок відповідної
субвенції з державного
41055000
бюджету

.. ]■
—

- ~ --------------- 1

1 1 700.00
5700.00
1 1700.00
----------------------------------------------- 1 -------------------------- 1

8562.60

2862.60________

1 50.22

108000.00

108000.00

50000.00

96150.00

46150.00

192.30

148500.00

148500.00

72000.00

66336.93

-5663.07

92.13

1 1200.00

11200,00

5200.00

8892.20

3692,20

171,00

6400.00

-2796.00 _

6.80

72500.00

3000.00
36000,00

204.00

72500.00

42009.26

6009.26

1 16.69

9700.00

9700.00

4800.00

4800,00

0,00

100.00

44606300,00

44606300.00

25805800.00

25805800.00

0,00

100.00

0.00

1893300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68640.00

68640.00

29571,00

22768.00

-6803,00

76.99

0.00

33219.00

23430.00

23430.00

0.00

100.00

180930.00

959504.00

370107.00

370106.20

-0.80

100.00

639339.00

639339.00

639339.00

639339.00

0.00

100.00

113189800,00

1 13189800,00

54897000,00

69668703,94

14771703,94

126,91

158694709,00

161399802,00

81770047,00

96534947,14

14764900,14

118,06

6400.00

■

5 сього(без врахування
трансфертів)
Усього

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Код
бюджегної
класифікації

Найменування

Екологічний податок. який
справляється за викиди в
атмосферне повіїря
забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком
викидів в атмосферне
1901(1100
повіїря двоокису вуглецю)
Надходження від скидів
забруднюючих речовин
безпосередньо у водні
19010200
об'єкти
Надходження від
розміщення відходів у
спеціально відведених для
цього місцях чи на
об'єктах. крім розміщення
окремих видів ВІДХОДІВ як
_19010300 _ В 1 с »рині к и сировини
1їла і а за послуги, що
надаю і вся бюджсти ими
установами згідно з їх
25010100
ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІС IІО
Копни від продажу
земельних ділянок
і іесіл ьськогосг юдарською
призначення, що
перебувають у державній
або комунальній власності,
та земельних ділянок, які
знаходяться на території
Автономної Республіки
Крим
33010100
Інші субвенції з місцевого
41053900
бюджету
Цільові фонди, утворені
Верховною Радою
Автономної Республіки
Крим, органами місцевого
самоврядування та
місцевими органами
50110000
виконавчої влади

Вічний план

У і очисний річний
план

> і очисний її. іан
на період

Фактично
надійні, ю

(*
відхилення ДО
у і очисної о плану

%
виконанії
я до
уточненої
о плану

13500.00

13500.00

6000.00

7071.12

1071,12

1 17,85

3400.00

3400.00

1 600.00

22 1,27

-1378,73

13,83

2600.00

2600.00

1 200.00

2206.96

1006.96

183.91

2070 00.00

205.5 1 09.00

1 1 21400.00

55.3846.5?

-567553.43

49.39

327700.00

327700.00

202100.00

316980.64

1 14880.64

156.84

0.00

1082898.00

0.00

0,00

0.00

128500.00

1 28500.00

(->4200.00

79586.56

1 5386.56

123,97

2530800.00
2530800,00

2530800.00
3613698.00

1396500,00
1396500,00

959913.12
959913,12

-436586,88
-436586,88

68,74
68,74

Усього(без врахування
трансфертів)
5 сього

і____
/7 V АоНУ

// ь
fl ч
г

.

Ьезлюдівськии селищним г

Xs

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
Р I 111 Е Н Н Я

від 12 липня 2021 року
Про затвердження назви вулиці
на території емт. Васищеве

Відповідно до частини І статті 37 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою упорядкування назв вулиць, у зв’язку з
необхідністю
присвоєння
поштових
адрес
об’єктам
нерухомості,
розташованих в адміністративних межах Безлюдівської селищної ради,
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та
екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І. Присвоїти вулиці розташованої в межах Безлюдівської селищної ради
назву:
- вулиця Водна, емт. Васищеве Харківського району Харківської області.
2. Секретарю виконавчого комітету Підкопай А.В. здійснити організаційні
заходи щодо виконання п. І цього рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екологнДШшьгцко Ю.І.).

Безлюдівський сел ищи

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
Р І Ш Е Н НЯ

від 12 липня 2021 року

Про ініціювання Безлюдівською селищною радою
процедури щодо створення регіони іьпого
ландшафтного парку на території Безлюдівської
селищної ради Харківського району Харківської області

Розглянувшій звернення членів територіальної громади (контактна особа
Котельнікова Олена Григорівна) щодо ініціювання Безлюдівською селищною
радою Харківського району Харківської області, як представницького органу
Безлюдівської територіальної громади, процедури створення регіонального
ландшафтного парку та території Безлюдівської селищної ради Харківського
району Харківської області, враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Ініціювати Безлюдівською селищною радою Харківського району
Харківської області процедуру створення регіонального ландшафтного парку
на території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської
області, у зв’язку з тим, що землі, які знаходяться в межах Безлюдівської
селищної ради Харківського району Харківської області частково входять до
території Смарагдової мережі UA 0000295 - “Lower part of Uda river valley” (з
інформацією щодо місця знаходження Смарагдової мережі в Харківській
області можна ознайомилися на сайті Публічної кадастрової карти, шар
Смарагдова мережа, за посиланням: https://map.land.gov.ua/ або на сайті Ради
Свропи за посиланням: http://emerald.eea.europe.eii/).
Територія Смарагдової мережі створена для забезпечення збереження видів
флори та фауни та типів природних оселиш, включених до Резолюції 4 (1996)
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Свропі (Бернської Конвенції), а також видів і вартій та рослин,
включених до Резолюції 6 (1998) Бернської Конвенції.
Необхідність збереження цих видів флори і фауни та типів природних оселищ
є зобов’язанням України перед Радою Свропи в рамках Бернської Конвенції та

Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
2. Довести рішення Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської області про ініціювання процедури створення регіонального
ландшафтного парку на території Безлюдівської селищної ради Харківського
району Харківської області до Харківської обласної державної адміністрації.
Клопотати перед Харківською обласною державною адміністрацією про
розгляд цього питання, згідно статті 51-52 Закону України «Про природнозаповідних фонд України» та сприяння в межах компетенції у вирішенні по
суті означеного питання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.1.)

Безлюдівський селищни

Микола КУЗБМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання

Р І 111 Е Н Н Я

від 12 липня 2021 року

Про

організацію

цивільного

захисту Безлюдівської селищної
ради VIII скликання

З метою реалізації повноважень, визначених частиною другою статті 19
Кодексу
цивільного
захисту
України,
організації та забезпечення
функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Безлюдівської об'єднаної територіальної громади,
визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, враховуючи
висновки постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад
та житлово-комунального господарства, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в
Безлюдівській об'єднаній територіальній громаді є забезпечення цивільного
захисту на території громади.
2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил
цивільного захисту об'єднаної територіальної громади є:
забезпечення
готовності
органів управління
цивільного захисту,
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення
реалізації
заходів
щодо
запобігання
виникненню
надзвичайних ситуацій; навчання населення щодо поведінки та дій у разі
виникнення надзвичайної ситуації; виконання програм, спрямованих на
запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування
комунальних підприємств, установ та організацій, зменшення можливих
матеріальних втрат;
опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних
матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій;
прогнозування
і
оцінка
соціально-економічних
наслідків

надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу погреби в силах,
засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та
фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації;
оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;
своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті
заходи;
захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
гасіння пожеж;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
організація
життєзабезпечення
постраждалого населення;
пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх
виникнення;
здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків
надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню
участь у ліквідації цих ситуацій;
інші завдання, визначені законом.
3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту
Безлюдівської селищної ради у складі:
3.1 Безпосереднє керівництво діяльністю Бсзлюдівською селищною радою,
з реалізації повноважень у сфері цивільного захисту, здійснює голова селищної
ради.
3.2 Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до
повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів
цивільного захисту, є виконавчий комітет селищної ради та головний спеціаліст
з питань цивільного захисту.
3.3 Головному спеціалісту питань цивільного захисту у місячний термін:
розробити Положення про Комісію з питань ТЕБ та НС Безлюдівської селищної
ради,затвердити Положення про неї та її посадовий склад.
Забезпечити підготовку, скликання та проведення засідань, а також
контролю за виконанням рішень Комісії з питань ТЕБ та НС, виконання
функцій робочого органу цієї комісії покласти на підрозділ з питань цивільного
захисту.
3.4 Основними завданнями сил цивільного захисту визначити: проведення
робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту
населення і територій від них; проведення аварійно- рятувальних та інших
невідкладних робіт; гасіння пожеж;
проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; надання
екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації.
Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту
Безлюдівської селищної ради;

комунальні аварійно-рятувальні служби; місцеві та добровільні пожежнорятувальні підрозділи;
формування цивільного захисту суб'єктів господарювання, що належать до
сфери їх управління; добровільні формування цивільного захисту.
Головному спеціалісту з питань цивільного захисту підготувати до розгляду
в установленому порядку пропозиції щодо утворення комунальних аварійнорятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів.
3.5 Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими
невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового
рівня, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначити
першого заступника голови Безлюдівської селищної ради.
3.6 Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, у разі її виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.
До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять
працівники підрозділу з питань цивільного захисту, інших структурних
підрозділів
виконавчого органу Безлюдівської селищної ради, керівники аварійнорятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів, що беруть участь у
ліквідації наслідків надзвичайної си туації, представники установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками).
Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй діяльності
керуватися наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014
№1406 "І Іро затвердження І Іоложення про ш габ з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації та Видів онераїивно-технічної і звітної документації
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації".
3.7 Для планування, підготовки та проведення евакуації членів
Безлюдівської селищної ради, утворити Комісію з питань евакуації.
Встановити, що Комісія з питань евакуації відповідає за планування
евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку
органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою
проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення,
матеріальних і культурних цінностей.
Визначити, що головою Комісії з питань евакуації є за посадою перший
заступник голови Безлюдівської селищної ради.
Голові Комісії з питань евакуації у місячний термін підготувати та внести
на розгляд виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради на затвердження
Посадовий склад та Положення про зазначену Комісію, а також пропозиції
щодо утворення інших тимчасових органів з евакуації.
4.
Головному спеціалісту з питань цивільного захисту:
підготувати до розгляду в установленому порядку пропозиції щодо
створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних

пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних
організаціях;
спланувати навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

На підставі визначеної потреби у навчанні, забезпечити направлення до
навчально-методичного центру сфери цивільного захисту відповідних заявок.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
спільної власності територіальних
громад та житлово-комунального
господарства (Чечуй І.В.)

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІПІ Е II II Я

від 12 липня 2021 року

Про зміну назви постійної комісії
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до статей 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань депутатської
діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з
громадськими організаціями та з питань спільної власності територіальних
громад, житлово-комунального господарства, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни в назв\ постійної комісій «з питань спільної власності
територіальних громад та жиїлово-комунального господарства» «постійна
комісія з питань спільної власності гери торіальних громад, житловокомунального господарства та цивільного захисту».
2.
Внести відповідні зміни до рішень 1 сесії (І пленарне засідання)
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 04.12.2021 року «Про
утворення постійних комісій Безлюдівської селищної ради» та II сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 22.12.2920 року «Про
затвердження Положення про постійні комісії Безлюдівської селищної ради
VI11 скликання» доповнивши напрямки діяльності постійних депутатських
комісій ради згідно додатку І.
3. Контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та
зв’язків з громадськими організаціями. (Арестов 10.0.) та з питань спільної
власності територіальних грош^^л^^^во-комунального господарства та
цивільного захисту (Чечуй
Безлюдівський селищний г

Микола КУЗЬМІНОВ

II

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

Про оголошення конкурсів на посади
керівників закладів культури
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до статей 21, 212 Закону України «Про культуру», пункту 20
частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І. Оголосити конкурси на посади:
керівника Комунального закладу «Безлюдівська публічна бібліотека»
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області;
керівника Комунальною закладу «Хорошівська публічна бібліотека»
Безлюдівської селищної Харківського району Харківської області;
керівника Комунального закладу «Васищівська публічна бібліотека»
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області;
керівника Комунального закладу «Лизогубівська публічна бібліотека»
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області
керівника Комунального закладу «Хорошівський будинок культури»
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області;
керівника Комунального закладу «Васищівський селищний клуб»
Безлюдівської селищної Харківського району Харківської області ;
керівника Комунального закладу «Безлюдівський селищний клуб»
Безлюдівської селищної ради Харківською району Харківської області.

2. Пропозиції від кандидатів на зайняття посади керівників закладів
культури, зазначених у пункті 1 цього рішення, приймати упродовж ЗО
календарних днів із дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсів.
3. Доручити голові селищної ради:

3.1. Забезпечити опублікування в засобах масової інформації оголошення
про проведення конкурсів на посади керівників закладів культури, зазначених у
пункті 1 цього рішення.
3.2. Забезпечити розміщення оголошення щодо проведення конкурсів на
офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради, зазначених у пункті 1 цього
рішення.
3.3. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради
умови праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за
попередній бюджетний період закладів та підприємств культури, зазначених у
пункті І цього рішення.
3.4. Сформувати конкурсні комісії не пізніше ЗО днів після оприлюднення
оголошення про проведення конкурсів на посади керівників закладів культури,
зазначених у пункті 1 цього рішення.
3.5. Призначити секретаря конкурсних комісій з обрання керівників
закладів культури, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3.6. Конкурсним комісіям внести кандидатури претендентів на посади
керівників закладів культури, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3.7. Внести кандидатури осіб, які перемогли у конкурсах на посади
керівників закладів культури, зазначених у пункті 1 цього рішення, на розгляд
селищної ради на пленарному засіданні сесії для призначення в установленому
порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури
Безлюдівського селищного (Гусь 1.М. ).

юдівський селищний голов®

Микола КУЗЬМІНОВ

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VH1 скликання
РІШЕННЯ

від 12.07. 2021 року
Про звернення до Верховної Ради України
щодо прийняття проекту Закону №5599 про запобігання загрозам

національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб,

які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті
(олігархів)

Враховуючи звернення депутатів депутатської фракції “СЛУГА НАРОДУ”
до Безлюдівської селищної ради VIII скликання, відповідно до статті 25 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки
постійної комісії з питань депутатської діяльності, депутатської етики,
правопорядку, законності та зв'язків з громадськими організаціями,
Безлюдівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення до Верховної Ради України щодо прийняття проекту
Закону №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із
надмірним виливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в
суспільному житті (олігархів) (додаться).
2.
Направити Звернення до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та
зв'язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

Безлюдівський селищний

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток I

до рішення XI сесії Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 12.07.2021 року «Про звернення до
Верховної Ради України щодо прийняття
проекту Закону №5599 про запобігання загрозам
національній безпеці, пов'язаним із надмірним
впливом осіб, які мають значну економічну або
політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Звернення
депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної Ради України

щодо прийняття проекту закону №5599 про запобігання загрозам

національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають
значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Цього року Україна відзначатиме ЗО років Незалежності. За цей час на
долю українців випало немало випробувань - безробіття, інфляція, економічна
криза, трудова міграція, дві революції, війна і пандемія.
Але були й ті, хто незважаючи на загальну скруту, нарощували статки та
вибивалися в рейтинги найбагатших людей світу, ведучи бізнес в країні з
бідними громадянами.
Це стало можливим завдяки злиттю великого капіталу, медіа і політиків,
що забезпечило необмежений доступ до ресурсів людям, яких називають
олігархами. Вони втягнули Україну в порочне коло, у якому гроші дозволяли
купувати політиків, а ці політики створювали можливості заробляти ще більше
грошей. І цей взаємозв'язок не був розірваний ні після І Іомаранчевої Революції,
ні після Революції І ідності, ні навіть із початком війни. Бо політики не
збираються розривати зв'язки з олігархами, а олігархи не хочуть добровільно
відмовля тися від впливу на державу.
Для того, щоб припинити цю руйнівну для держави практику Президент
України Володимир Зеленський зареєстрував як невідкладний проект закону
про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним
впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному
житті (олігархів).
Документ вперше на офіційному рівні називає речі своїми іменами й
дозволяє чітко розмежувати великий бізнес і олігархів. Законопроект
передбачає, що олігархи - це особи, які беруть участь у політичному житті,
мають вплив на ЗМІ, володіють монополіями і статки яких складають не менше
2 млрд 270 мли гри.
Гой, хто підпадає під гри з чотирьох названих критеріїв, буде внесений до
спеціального реєстру олігархів і зобов'язаний декларувати своє майно. їм буде
заборонено фінансувати полі тичні парі її, брати участь у приватизації, але вони
зможуть спокійно вести бізнес, створювати робочі місця і сплачувати податки.

Також новий закон зобов’яже політиків і державних службовців
декларувати усі свої контакти з особами, внесеними до реєстру олігархів. Така
практика існує у СІ ПА, де лобістські організації інформують уряд про свою
співпрацю із зацікавленими сторонами.
З огляду на це ми, депутат Безлюдівської селищної ради Харківського
району Харківської області, закликаємо Верховну Раду України невідкладно
прийняти проект закону №5599 про запобігання загрозам національній безпеці,
пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або
політичну вагу в суспільному житті (олігархів), як такий, що не створює
жодних загроз для чесних політиків та бізнесменів і спрямований на захист
інтересів держави.
Ми впевнені, що голосування за цей законопроект чітко покаже, хто з
народних депутатів представляє в парламенті інтереси людей, а хто - перебуває
під впливом олігархів.
Звернення прийнято рішенням
XI сесій VIII скл. Безлюдівської
селищної ради
від І 2.07. 2021 року

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
Р I IIJ Е Н Н Я

від 12 липня 2021 року

Про затвердження додатку №1
обсяги фінансування "Програми
розвитку автомобільних доріг
загального користування та вулиць і доріг

комунальної власності сіл та
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської
селищної ради на 2021-2022 рік"

Розглянувши та обговоривши додаток №1 щодо обсягів фінансування
«Програми розвитку автомобільних доріг загального користування та вулиць і
доріг комунальної власності сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської
селищної ради на 2021-2022 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 розвитку
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної
власності сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на
2021-2022 рік» (додається).
2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування
Програми за рахунок кош тів селищної о бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б).

Безлюдівський селищний г

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток № 1
до рішення XI сесії Безлюдівської селищної
ради VIII скликання "Про затвердження
"Програми розвитку автомобільних дорії
загального користування та вулиць і доріг
комунальної власності сіл та селищ, що
увійшли до складу Безлюдівської селищної
ради на 2021 -2022 рік "

Обсяги фінансування "Програми розвитку автомобільних доріг загального користування та вулиць і
дорії комунальної власності сіл га селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на

2021-2022
обсяги
фінансу вання

№з/п

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Тиха с.
Котляри Харківського району Харківської області

7461

1

X

Нацмену ванна

КПКВКМБ

X

ВСЬОГО

Без. і юд і вс ьки й сел и ш и и й

сума (гри)

11000
1 1000

Джерела фінансування

селищний бюджет
X

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесій VIII скликання
Р І Ш Е Н II Я

від 12 липня 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 пи тань бюджету, економіки,
фінансів та комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

І.
Преміювати
Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІНОВА
Миколу Миколайовича за підсумки роботи у червні 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.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету екггно^йгтт^шіансів та комунальної власності
(Підкопай А.Б.).

І §

Безлюдівський селищний ГОЛвеа!
І да

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель села Подольох Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської області

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин,
визначення розмірів плати за землю в села Подольох Безлюдівської селищної
ради, Харківського району Харківської області, розглянувши технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земель села Подольох
Безлюдівської селищної ради, розроблену ТОВ «ПВО «СВАРОГ» відповідно до
статей 13, 142 Конституції України, статей 12, 201, 206 Земельного кодексу
України, Закону України "Про оцінку земель", керуючись ст.ст. 270, 270.1.1.,
271, 271.1.1 Податкового кодексу, ст.ст. 16, 26, 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Подольох Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської області у складі текстових та графічних матеріалів, розроблену
ТОВ «НВО «СВАРОГ» загальною площею 64,3000 га.
2. Затвердити середню (базову) вартість 1 кв. м земель села Подольох
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області станом
на 01.01.2021 р. в розмірі 178,44 грн. / кв. м.
3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель села Подольох
з 01 січня 2022 року.
4. Нормативна грошова оцінка села Подольох підлягає щорічній
індексації згідно до вимог чинного законодавства.
5. Доручити виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради
опублікувати дане рішення у друкованому виданні та подати його до ГУ ДПС у
Харківській області.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищни

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 12липня 2021року

Про надання
дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,2500 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вулиці Набережна,24 в с. Хмарівка, Харківського району,
Харківської області гр. Бездітко Сергію Олексійовичу.

Розглянувши заяву гр. Бездітко Сергія Олексійовича з проханням надати
дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вулиці Набережна,24 в селі Хмарівка, Харківського району,
Харківської області орієнтовно площею, 0,2500га, 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, селищна
рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Бездітко Сергію Олексійовичу
на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність
орієнтовно площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок
категорії земель
житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах
населеного пункту села Хмарівка, по вул. Набережна,24, 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 постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з питайь земельних відносин та екології.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року
Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,1604га по вул. Степова, 12, села Котляри
Харківського району, Харківської області та передачу її у власність
громадянам Вороніній Наталі Василівні, Вороніній Вікторії Василівні та

Вороніну Альберту Васильовичу.

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 громадян Вороніної
Наталі Василівни, Вороніної Вікторії Василівни та Вороніна Альберта
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 0,1604 га
громадянам Вороніній Наталі Василівні, Вороніній Вікторії Василівні та
Вороніну Альберту Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в селі Котляри по вул. Степовій,! 2,
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області,
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.
2. Передати
безкоштовно у спільну сумісну власність громадян
Вороніній Наталі Василівні, Вороніній Вікторії Василівні та Вороніну Альберту
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:005:0072)
площею 0,1604га, 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 села Котляри, по вул. Степовій, 12, Харківського району
Харківської області.
3. Громадянам Вороніній Наталі Василівні, Вороніній Вікторії Василівні
та Вороніну Альберту Васильовичу право власності на земельну ділянку

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), площею 0,0730 га по вул. Аерофлотська,2, в с. Котляри
Харківського району Харківської області та передачу її у власність гр.

Здоровенку Віталію Миколайовичу

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. Здоровенка
Віталія Миколайовича, селищна рада, враховуючи висновки постійної комісії з
питань земельних відносин
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0730га,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд в с. Котляри, по вул. Аерофлотській,2, Безлюдівської селищної ради,
Харківського
району,
Харківської області,
гр.
Здоровенку Віталію
Миколайовичу, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна
2. Передати
безкоштовно у власність гр. Здоровенку Віталію
Миколайовичу, земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0191)
площею 0,0730 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 с. Котляри, по вул. Аерофлотська,2, Харківського району
Харківської області.
3. Громадянину, Здоровенку Віталію Миколайовичу, право власності на
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний го.

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вулиці
Польовій, 30-А в с. Котляри Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Шабельнику
Олександру Павловичу та Шабельнику Ігорю Олександровичу

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 громадян
Шабельника Олександра Павловича та Шабельника Ігоря Олександровича,
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 0,1595 га
громадянам Шабельнику Олександру Павловичу та Шабельнику Ігорю
Олександровичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул. Польовій, 30-А в с. Котляри
Харківського району Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» Железова
Тетяна Олександрівна.
2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність громадян
Шабельнику Олександру Павловичу та Шабельнику Ігорю Олександровичу,
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:005:0078) площею
0,1595га,
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 по вул. Польовій, 30-А в с. Котляри Харківського району
Харківської області.
3. Громадянам Шабельнику Олександру Павловичу та Шабельнику Ігорю
Олександровичу, право власності на земельну ділянку зареєструвати в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

/Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), площею 0,1099 га по вулиці Тихій, 24, в с. Котляри

Харківського району Харківської області та передачі її безоплатно у
власність гр. Дроніній Вірі Миколаївні

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. Дроніної Віри
Миколаївни, 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 0,1099 га,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд за адресою: вул. Тиха, 24, с. Котляри Харківського району Харківської
області, гр. Дроніній Вірі Миколаївні, розробник ТОВ «Скіф» Жерьобкін
Олександр Валерійович.
2. Передати безоплатно у власність гр. Дроніній Вірі Миколаївні,
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0199), площею 0,1099
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 по вул. Тихій, 24 в с. Котляри Харківського району Харківської області.
3. Гр. Дроніній Вірі Миколаївні зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

/ L

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 547 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного

сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Чечко

Світлані Альбертівні

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) ХР № 0255391 та свідоцтва про право на спадщину за
заповітом від 18.09.2020 №5-375 після Круглолікової Г.Ю., звернення гр. Чечко
Сітлани Альбертівни, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування», 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 № 547 із земель СВК «Харківська
овочева
фабрика»
площею
0,2123
га
ріллі,
кадастровий
номер
6325155600:01:001:1345 для
ведення товарного сільськогосподарського
виробництва та передачу її у власність гр. Чечко Світлані Альбертівні, яка
розташована за межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної
ради Харківського району Харківської області.
2.
Гр. Чечко С.А.:
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. Зареєструвати право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

/ - >

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 1484 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Роман
Вірі Пилипівні

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 № 0255701, звернення гр. Роман Віри
Пилипівні, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування», 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 № 1484 із земель СВК «Харківська
овочева
фабрика»
площею
0,2108
га
ріллі,
кадастровий
номер
6325155600:01:002:0458 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населеного пункту на території
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та
передати її у власність гр. Роман Вірі Пилипівні.
2.
Гр. Роман В.П.:
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 ^ілянк^± за цільовим призначенням з
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.
3. Зареєструвати право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

/7/

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 459 із земель
СВК
«Харківська
овочева
фабрика»
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність
гр.
Стадник Юрію 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 № 0255832, звернення гр.Стадник Юрія
Івановича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування», 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 № 459 із земель
СВК «Харківська
овочева
фабрика»
площею
0,2227
га
ріллі,
кадастровий
номер
6325155600:01:001:1347 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва , яка розташована за межами населеного пункту на території
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та
передати її у власність гр. Стадник Юрію Івановичу.
2.
Гр. Стадник Ю.І.:
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. Зареєструвати право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степова, 12-А в
с. Котляри Харківського району Харківської області та передачі її
безоплатно у власність гр. Іващенко Олені Миколаївні

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. Іващенко Олени
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних
відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Котляри по вул. Степова, 12-А
Харківського району Харківської області, гр. Іващенко Олені Миколаївні,
розробник ТОВ «Скіф» ФО-П Железова Тетяна Олександрівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Іващенко Олені Миколаївні
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181200:01:001:0236) 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 с. Котляри по вул. Степова, 12-А Харківського району Харківської
області.
3. Гр. Іващенко Олені Миколаївні зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

/лґ''

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, розташованої по вул. Лісній, 5

в емт Хорошеве Харківського району Харківської області та передачу її
безоплатно у власність гр. Веглеріс-Азізовій Тетяні Сергіївні

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. Веглеріс-Азізової
Тетяни Сергіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних
відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в емт Хорошеве, по вул. Лісна,5, Харківського
району Харківської області, гр. Веглеріс-Азізовій Тетяні Сергіївні, розробник
ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Веглеріс-Азізовій Тетяні Сергіївні
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:017:0039) 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 емт Хорошеве, по вул. Лісна,5, Харківського району Харківської
області.
3. Гр. Веглеріс-Азізовій Тетяні Сергіївні право власності на земельну
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

L/L

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про

затвердження

встановлення

технічної

(відновлення)

документації

меж

земельної

із

землеустрою

ділянки

в

натурі

щодо
(на

місцевості) по вул. Миру, 56
в смт Хорошеве Харківського району
Харківської області та передачі її безоплатно у власність гр. Локтіоновій
Катерині Сергіївні

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. Локтіонової
Катерини Сергіївни, 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 0,1317га,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вул. Миру, 56 в смт Хорошеве Харківського району Харківської
області, гр. Локтіоновій Катерині Сергіївні, розробник ФО-П Бондаренко
Наталія Володимирівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Локтіоновій Катерині Сергіївні,
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:013:0084) площею 0,1317
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
по вул. Миру, 56 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області.
3. Гр. Локтіоновій Катерині Сергіївні зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) в смт Васищеве по пров. Ромашиному, 2/вул. Орєшковій, 122-А
Харківського району Харківської області області та передачу її безоплатно
у власність гр. Гужовському Аскольду Михайловичу

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. Гужовського
Аскольда Михайловича, 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 0,1089 га,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд в смт Васищеве по пров. Ромашиному, 2 /вул. Орєшковій, 122-А
Харківського району Харківської області, гр. Гужовського Аскольда
Михайловича, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Гужовському Аскольду
Михайловичу, земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0126)
площею 0,1089 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 в смт Васищеве по пров. Ромашиному, 2/вул. Орєшковій,
122-А Харківського району Харківської області.
3. Громадянину, Гужовському Аскольду Михайловичу, земельну, право
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

./4/

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Полуничній, 111 в емт Безлюдівка Харківського району
Харківської області та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність
громадянам Воробйову Максиму Сергійовичу та Сипко Юлії Сергіївні

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 громадян Воробйова
Максима Сергійовича та Сипко Юлії Сергіївни, 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
громадянам Воробйову Максиму Сергійовичу та Сипко Юлії Сергіївні, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Полуничній, 111 в емт Безлюдівка Харківського району
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна
2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність громадян Воробйова
Максима Сергійовича та Сипко Юлії Сергіївни земельну ділянку (кадастровий
номер 6325155600:00:035:0079) 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 емт
Безлюдівка, по вул. Полуничній,! 11, Харківського району Харківської області.
3. Громадянам: Воробйову Максиму Сергійовичу, Сипко Юлії Сергіївні
зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
встановлення (відновлення) меж земельної

із
землеустрою
щодо
ділянки в натурі (на

місцевості) по пров. Овочевому, 29 в смт Безлюдівка Харківського району
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Рижовій

Ганні Григорівні

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. Рижової Ганни
Григорівни, 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,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд в
смт Безлюдівка, по пров. Овочевий, 29 Харківського району,
Харківської області, гр. Рижовій Ганні Григорівні, розробник ФО-П Бондаренко
Наталія Володимирівна
2. Передати безкоштовно у власність гр. Рижовій Ганні Григорівні,
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:008:0023) площею
0,1500га,
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, в смт Безлюдівка по пров. Овочевий, 29 Харківського
району Харківської області.
3. Гр. Рижовій Ганні Григорівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

/'fy

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по площі Стадіонній, 19-Б в смт Безлюдівка Харківського

району

Харківської

області

та

передачу

її

безоплатно

у

власність

гр. Картавцеву Олександру Васильовичу

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. Картавцева
Олександра 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 0,1254 га,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд за адресою: площа Стадіонна, 19-Б, смт Безлюдівка, Харківського
району Харківської області, гр. Картавцеву Олександру Васильовичу,
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Картавцева Олександра
Васильовича, земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:023:0104)
площею 0,1254 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 за адресою: площа Стадіонна, 19-Б, смт Безлюдівка,
Харківського району Харківської області.
3. Гр. Картавцеву Олександру Васильовичу зареєструвати право власності
на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Нагірна, 7 в емт Безлюдівка Харківського району
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Потеруха

Миколі Олександровичу

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. Потеруха Миколи
Олександровича, 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,
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Нагірна, 7 в емт Безлюдівка Харківського району Харківської
області, гр. Потеруха Миколі Олександровичу, розробник ФО-П Реснянська
Оксана Олександрівна
2. Передати
безоплатно
у
власність
гр.
Потеруха
Миколі
Олександровичу,
земельну
ділянку
(кадастровий
номер
6325155600:00:010:0049) площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської
селищної ради в межах населеного пункту по вул. Нагірна, 7 в емт Безлюдівка
Харківського району Харківської області.
3. Гр. Потеруха Миколі Олександровичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та еко
Безлюдівський селищний голо

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Нагірна

(біля будинку №7) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської

області та передачу її безоплатно у
Олександровичу

власність гр.

Потеруха

Миколі

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. Потеруха Миколи
Олександровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних
відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1149 га, для ведення особистого селянського господарства по вул.
Нагірна (біля будинку №7) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської
області, гр. Потеруха Миколі Олександровичу, розробник ФО-П Ряснянська
Оксана Олександрівна.
2. Передати безоплатно у власність гр. Потеруха Миколі Олександровичу
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:010:0050) площею 0,1149
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії
земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового призначення на
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в
межах населеного пункту по вул. Нагірна (біля будинку №7) в смт Безлюдівка
Харківського району Харківської області.
3. Гр. Потеруха Миколі Олександровичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова
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XI сесія
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РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по
вул. Кооперативній (навпроти буд. № 29) в с. Хмарівка Харківського

району Харківської області гр. Вєдєньйову Віктору Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Вєдєньйова Віктора Михайловича з проханням
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по
вул. Кооперативній, (навпроти буд. № 29) в с. Хмарівка, 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:

1. Надати дозвіл
гр. Вєдєньйову Віктору Михайловичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,1000 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. Кооперативній (навпроти
буд. № 29) в с. Хмарівка Харківського району Харківської області.
2. Гр. Вєдєньйову Віктору Михайловичу 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
*/
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Безлюдівський селищний голова
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Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської
області гр. Кулик Тетяні Григорівні

Розглянувши заяву гр. Кулик Тетяни Григорівни з проханням надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту с. Кирсанове 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 з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл
гр. Кулик Тетяні Григорівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовно площею 2,0000 га за рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення за межами населеного
пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області на території
Безлюдівської селищної ради.
2. Гр. Кулик Тетяні Григорівні 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
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РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської
області гр. Блудову Дмитру Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Блудова Дмитра Олександровича з проханням
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Кирсанове 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 з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл
гр. Блудову Дмитру Олександровичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства орієнтовно площею 2,0000 га за
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення за межами
населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області на
території Безлюдівської селищної ради.
2. Гр. Блудову Дмитру Олександровичу 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських
будівель
і
споруд
по
вул.
Шевченка,
21-Е
в
смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Перепелиці
Марії Степанівні

Розглянувши заяву гр. Перепелиці Марії Степанівні з проханням надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність
для
будівництва та
обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівель
і споруд
по
вул.
Шевченка,
21-Е
в
смт Васищеве 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. - -з -. питань - -земельних— відносин- -та *
екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Перепелиці Марії Степанівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок
категорії земель житлової та
громадської забудови по вул. Шевченка, 21-Е в смт Васищеве Харківського
району Харківської області на території Безлюдівської селищної ради.
2. Гр. Перепелиці Марії Степанівні 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (IIІ.матько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської
області гр. Блудовій Наталії Олексіївні

Розглянувши заяву гр. Блудової Наталії Олексіївни з проханням надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту с. Кирсанове 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 з питань
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Блудовій Наталії Олексіївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовно площею 2,0000 га за рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення за межами населеного
пункту с. Кирсанове Харківського району Харківської області на території
Безлюдівської селищної ради.
2. Гр. Блудовій Наталії Олексіївні 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження технічної документації із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Дубровій, 12 в с. Лизогубівка Харківського району
Харківської
області
та
передачу
її
безоплатно
у
власність
гр. Старову Ігорю Івановичу

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. Старова Ігоря
Івановича, 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 0,1751 га
гр. Старову Ігорю Івановичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в с. Лизогубівка по вул. Дубровій, 12
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області,
розробник ФО-П Радіонова Вікторія Володимирівна.
2. Передати безоплатно у власність гр. Старову Ігорю Івановичу земельну
ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:014:0019) площею 0,1751 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за рахунок
категорії земель житлової та
громадської забудови по вул. Дубровій, 12 в с. Лизогубівка Харківського
району Харківської області.
3. Громадянину Старову І.І. право власності на земельну ділянку
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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XI сесія

VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про
затвердження
технічної документації із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Садовій, 9-А в с. Лизогубівка Харківського району

Харківської

області

та

передачу

її

безоплатно

у

власність

гр. Морозову Сергію Ігоровичу

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. Морозова Сергія
Ігоровича, 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 0,1113 га
гр. Морозову Сергію Ігоровичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 9-А в с. Лизогубівка
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Ткаченко Дмитро
Миколайович.
2. Передати безоплатно у власність гр. Морозову Сергію Ігоровичу
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0051) площею 0,1113
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової
та громадської забудови по вул. Садовій, 9А в с. Лизогубівка Харківського
району Харківської області.
3. Громадянину Морозову С.І. право власності на земельну ділянку
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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XI сесія
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РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про затвердження
технічної документації із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Кудрявій, 10 в смт Васищеве Харківського району
Харківської

області

та

передачі

її

безоплатно

у

власність

гр. Харіну Василю Вікторовичу

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
Вікторовича, 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 0,1455 га
гр. Харіну Василю Вікторовичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Кудрявій, 10
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області,
розробник ФО-П Дараган Надія Іванівна.
2. Передати безоплатно у власність гр. Харіну Василю Вікторовичу
земельну
ділянку
(кадастровий
номер
6325156400:00:007:0155)
площею 0,1455 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії
земель житлової та громадської забудови по вул. Кудрявій, 10 в смт Васищеве
Харківського району Харківської області.
3. Громадянину Харіну В.В. право власності на земельну ділянку
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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РІШЕННЯ
від 12 липня

2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по

вул. Центральній (за буд. № 63) в с. Лизогубівка Харківського району
Харківської області гр. Ганієву Роману Гусейновичу

Розглянувши заяву гр. Ганієва Романа Гусейновича з проханням надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність
для
ведення
особистого
селянського
господарства
по
вул. Центральній (за буд. № 63) в с. Лизогубівка, 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. Ганієву Руслану Гусейновичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,0350 га за рахунок
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною
категорії цільового призначення та віднесенням до категорії земель
сільськогосподарського призначення по вул. вул. Центральній (за буд. № 63) в
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області.
2. Гр. Ганієву Руслану Гусейновичу 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 даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Садовій, 9-Б в
с. Лизогубівка Харківського району
Харківської області та передачу її у власність гр. Веденьйову Євгену
Вікторовичу

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. Веденьйова
Євгена Вікторовича, 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. Садовій, 9-Б в с. Лизогубівка Харківського
району Харківської області, розробник ФО-П Томан Андрій Ілліч.
2. Передати безоплатно у власність гр. Веденьйову Євгену Вікторовичу
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0052) площею
0,2000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії
земель житлової та громадської забудови по вул. Садовій, 9-Б в с. Лизогубівка
Харківського району Харківської області.
3. Гр. Веденьйову Євгену Вікторовичу право власності на земельну
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 12 липня

2021 року

Про затвердження проекту землеустрою

щодо встановлення (зміни ) меж населеного пункту села Котляри
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Розглянувши проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту
с.Котляри, Безлюдівської (колишньої Котлярівської сільської) селищної
ради, Харківського району, Харківської області, заслухавши службову
записку заступника селищного голови Світличного Ю.С., керуючись
вимогами ст.12, 173, 174, 186 Земельного кодексу України, ст. 46 Закону
України «Про землеустрій»,
ст.26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в У країні»,враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту
с. Котляри, Безлюдівської (колишньої Котлярівської сільської) селищної
ради, Харківського району, Харківської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу
комісію з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
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Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, у розмірі

земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських
підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради
Харківського району Харківської області
гр. Двойнікову Сергію
Леонідовичу

Розглянувши заяву гр. Двойнікова Сергія Леонідовича з проханням
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення фермерського господарства на території
Безлюдівської селищної ради 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. Двойнікову Сергію Леонідовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), визначеної для
членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Гр. Двойнікову Сергію Леонідовичу 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 екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний
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Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, у розмірі
земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських
підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради
Харківського району Харківської області гр. Двойніковій Наталі Іванівні

Розглянувши заяву гр. Двойнікової Наталі Іванівни з проханням надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення фермерського господарства на території Безлюдівської
селищної ради 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. Двойніковій Наталі Іванівни на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю), визначеної для
членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. Гр. Двойніковій Наталі Іванівни 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 екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова
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"Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Орешкова,
садибною житловою забудовою по вул. Орешкова та по вул. Чкалова в емт
Васищеве Харківського району, Харківської області".

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Кузьмінова
М.М. про заяву гр. Анненкової Тетяни Олександрівни та гр.. Харіної Ганни
Миколаївни щодо розробки детального плану території, обмеженої вулицею
Орешкова, вулицею Чкалова, садибною житловою
забудовою по вулиці
Орешкова та по вулиці Чкалова в емт Васищеве Харківського району,
Харківської області, на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 16, 19
пункту 3 статті
10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,розділу IV
Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.201 Іроку № 290, постанови КМУ «Про
затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні» №555 від 25.05.2011 року, враховуючи висновки постійної
комісії з питань земельних відносин, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території, обмеженої вулицею Орешкова,
садибною житловою забудовою по вулиці Орешкова та по вулиці Чкалова в емт
Васищеве Харківського району Харківської області.
2. Фінансування робіт з розроблення детального плану здійснити за
рахунок джерел, не заборонених законодавством.
3. Визначити замовником розроблення детального плану території
Безлюдівську селищну раду
4.
Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради забезпечити:

4.1. Оприлюднення рішення про розроблення детального плану території,
обмеженої вул. Орєшкова, садибною житловою забудовою по вулиці Орешкова
та по вулиці Чкалова в смт Васищеве Харківського району Харківської області
в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті протягом
двох тижнів з дати прийняття цього рішення.
4.2. Визначення суб’єкта господарювання - розробника детального плану,
який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат на
розроблення містобудівної документації.
4.3. Складання разом із розробником та підготовку до затвердження
проекту завдання на розробку детального плану.
4.4. Надання розробнику детального плану вихідних даних для
розроблення проекту детального плану території обмеженої вул. Орєшкова,
об'єктами громадської та садибної житлової забудови по вул. Орєшкова
садибною житловою забудовою по вулиці Орєшкова та по вул. Чкалова в смт
Васищеве Харківського району Харківської області.
4.5. Проведення громадського обговорення щодо врахування громадських
інтересів у проекті детального плану території в прядку, визначеному чинним
законодавством.
4.6. Після розробки, погодження детального плану території та після
проведення громадського обговорення, детальний план території з протоколом
засідання
архітектурно-містобудівної ради
подати для розгляду та
затвердження на сесії селищної ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу
комісію з питань земельних відносин та екології.
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