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l4.00

Сесiю вiдкрив Кузьмiнов Микола Миколайович Безлюдiвський

селищний голова.

На засiданнi XIII сесii БезлюдiвськоТ селищноТ рали VIII скликання iз 26

депутатiв прибуло 22 депутата,,4депутата вiдсутнi (Клименко С,Г,, Щирла в,я,,

Пiдкопай Д.В., Аксьонова О,М,),

у вiдповiдностi до п.|2 ст. 46 закону укратни <про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi> XIII сесiя БезлюдiвськоТ селищноТ рали с

повноважною.

У роботi ceciT беруть учас],ь: чJlени tsикOнкому сеJlиtllноТ ра:tи, с,I,ар()с,lи

старостинських округiв, громадськi ак,гивiсти,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1III cBCIi БЕзлЮдIвсъкоi сшлищноi рдди чIп скликдння

1. Про збiльшення статутного капiталу, внесення змiн до Статуту та

затвердження Статуту Комуна-lrьного пiдприсмства <котлярiвське))

БезлюдiВськоТ селищнОТ радИ у новiй peлaKrriT,

Доповidас: В.р*о".опий о.м. - головний iнженер КП кКотлярiвське)

2. Про передачу комун€tльного майна, що було прийнято у власнiсть

Безлюдiвською селищною радою зi спiльноТ власностi територiальних громад

сiл,сеЛиш'мiстХаркiвськогорайонУНабаланс,УстатутнийфонлТа
господарське вiдання KclMyHыlbНoМy ttiдlrрисмс,rву XapKiBcbKoT райtlнноТ ра,,tи

<Комуненерго).
Доповidае: Масалiтiн в.в, т,в,о,.. директора комунАJIьt{ог()

пrдпгисмстЪд хдркIвськоi рдйонноТ рдди (K9MуHEHEpt-o)
з. Про внесення змiн до рiшення I ceciT (II етап) БезлюдiвськоТ селищноТ

ради VIII склйкання вiд 10 грудня 2020 р.(Про затвердження структури штатного

porn".y вiддiлУ освiти БезлюдiвськоТ селищноТ рали та iT структурних

пiдроздiлiв на 202l р.>.



До(ловidас: Мороз О.М. - ,г.в.о. начальника вiдtдi.lrу освiти БезltкчtiвськtrТ
селищноI ради.

4. Про створення комунальноТ установи <lнклюзивно-ресурсний
центр > Безлюдiвськоi селищноТ рали.

Дqповid?е: Мороз О.М. - т.в.о, нач€uIьника вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ
селищноТ ради.

5. Про визначення розпорядником коштiв 3 рiвня Комунальний заклад
БезлюдiвськоТ селищноТ ради <<!итячо-юнацька спортивна школа)).

Доповidас: Гутовечь А.О. заступник селищного голови з питань
виконавчих органiв.

6. Про внесення змiн до структури Комунального закладу
Безл юдi вськоТ сел и щноТ рали к!итя чо-юнацька с порти вна ш кола).
Доповidас: Гутовеuь А.О. - заступник сслишtн()I,() 1,0л()ви з Ilитань виконавчих
органiв.

7. Про внесення змiн до кПрограми фiнансовоТ пiлтримки комунальних
пiдприсмств БезлюдiвськоТ селищноТ рали на 202l -2023 р.р.).
ДопQв.idае: Гутовець А.О. - заступник селищного голови з питань виконавчих
органiв.

8. Про внесення змiн до додатку Jф1 обсяги фiнансування кПрограми

розвитку автомобiльних лорiг заг€Lпьного користування та вулиць i лорiг
комунальноТ власностi сiл та селищ, що увiйшли до складу БезлюдiвськоТ
селищноТ ради на 202l pio.
Доповidае: Гутовець А.О. - заступник селищного голови з питань виконавчих
органiв.

9. Про налання матерiальноТ допомоги селищному головi.
Доповidас: Гутовеltь А.О. - заступник селишtного t,олови з питань виконавчих
органiв.

l0. Про затвердження рiшення tsиконавчого KclMiTeтy селищноТ рали
вiд З1.08.202l року J\Ъ 4|7 кГlро схв€Lлення [Iрогнозу селищного бюлже,lу
БезлюдiвськоТ селищноТ ради на2022 - 2024 роки).

kцозФg€;Булник Л.М. - начаJIьник фiнансового управлiння
1l. Про надання дозволу на викуп забулованоТ земельноТ дiлянки

(кадастровий номер бЗ25l55600:00:023:0079) по вул. ЗмiТвська, 59-А в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Проскурiну Олегу
Васильовичу. ( площею 0,0048 комерuiйне використання).
Доповidас: Лебidь С.М. - начальнuк вiddiлу зелtельнчх BidHocuH mа кол|унапьноi'
власносmi

12. Про надання дозволу на викуп забулованоТ земельноТ дiлянки
(каластровий номер бЗ25l55600:00:023:0078) по вул. ЗмiТвська, 59-А в смт
Без"гlюдiвка XapKiBcbкo1,tr району XapKiBcbKtrT обllас,ti I,p, IlpocKypirly O;rcl,y
Васильовичу (площею 0, 1732 га комершiйtlе викорисr,аllttя)

Доповidас: Лебidь С,М. - начальнuк вiddiлу зе.целt,нuх BidHocuH mа комунu.цьноi'
власносmi

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для iндивiдуального садiвництва, розташованоТ в садiвничому товариствi



<Електросвiтло> утоС (земельна дiлянка Ngl8 смт,

БезлюдiВськоТ селищноТ рали Харкiвського району
передачу ii безоплатно у власнiст,ь r,p. Мlасаlrовiй

0,0600 га, кадастровий номер 6325l 59 l 00:02:0l 3:0l l l ).
Доповidас: Лебidь С,М. - начальнuк вiOdiлу земе.цьнuх

власносmi
|4. Рiзне.

Хорошеве на територiТ
XapKiBcbKoT областi,tа

I'aHHi AH,,tpiTBHi (гlltottta

вiOносuн mq ко,чунuзьноi

СЛУХАЛИ: Про затвердження
селищноТ ради.

порядку денного XIII ceciT БезлюдiвськоТ

Iнфорлtус; Кузьмiнов М.М. _ Безлюдiвський селишний голова.

слухдлИ: Пiдкопай Д.Б., голова постiйноi KoMiciT з питань бюджету,

економiки, фiнансiв та комунальнот власностi щодо рiшення постiйнот koMiciT

стосовно внесення змiн ло Порялку денного (згiдно з протоколом постiйнот

KoMiciT Jrft l3 вiд lз.09.2l та Nsl4 вi,ц l7.09.202l ), а саме доповнення [1орялку

денного наступними питаннями:
- ПрО внесеннЯ змiн дО рiшеннЯ II ceciT БезлкlltiвськоТ селищноТ рали Vlll

скликанНя вiд 22.12j020 року <Про селищнИй бюджет БезлюдiвськоТ селиtцнtrТ

ради Ha2O2t piK> та додаткiв до нього (20526000000) (кОл бЮЛЖеТУ)

Про передачу прав замовника робiт за просктом кРеконсТрукцiЯ

примiщеНня ЛизоГубiвськОт зоШ I-III стуПенiв З прибулоВою спортивноТ зали,

Тдальнi та навччLльних класiв за адресою: XapKiBcbкa обл., ХаркiвськиЙ р-н,
с.Лизоryбiвка, вул.Шкiльна, J\Ъ22. Коригування.

- Про затвердження рiшення виконавчого KoMiTeTy вiл 09.09.202l року No

383 uпро затвердження кошториснот частини робочого проекту: }ia

кРеконструкцiю примiщення Лизогубiвськот зоШ I-III ступенiв з прибуловою

спортивноТ зали, Иальнi та навчальних класiв за адресою: XapKiBcbKa обл.,

Харкiвський р-н, с. Лизtlгубiвка, вул. IIlкiльна, 22. Коригування)
- Про визначення o/tержуt}ачем ксlштiв 9 рiвня КомунаJIьне lli/lпРИС'МСrtВtl

XapKi вськоТ район ноТ рали <Кому HeHepI,o)

- Про ВНесення змiн до Програми <[Iолiцейський офiчер громали)
БезлюдiвськоТ селищноТ рали :на2021 роки

СЛУХДЛИ: Шматько Ю.I., голова постiйноТ KoMiciT з питань земельних вiдносин

та екологiТ щодо рiшення постiйноТ KoMiciT (згiлно з протоколом JS 7

вiд l7.09,2021) а саме доповнення Порядку денного наступним питанням:

_ Про розроблення детального плану територiТ для розташування об'сктiв
культурно-спортивного призначення на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали
за межами населених пунктiв (лоповrlити порялок денний згiлно з протоколом
постiйноТ KoMiciT з питань земельних вilttlосин l,а eK()jloгiT JVs 7 вiд l7.09.2l ).



ВИРIШИЛИ: голосувати за Порядок денний (зi змiнами) в цiлому. Рiшення
прийнято, голосували, ((за)) -22 депутата, ((проти) - немас, (утримались) - немас
(рiшення додасться).

слухАЛИ: Кузьмiнов М.М. виступив з пропозицiсю вiдповiдно д0 рсгламенту
обрати секретаря ceciT.

fiепутати запропонували обрати секретарем ceciT депутата Чуб l.M.

ВИРIШИЛИ: Голосувати за секретаря ceciT Чуб l.M. Рiшення прийнято,
голосувttли, ((за)) - 2l депутат, ((проти)) - немас, (утримались)) _ нема€. (лепутат
Чуб I.M. не голосувала).
Черевко О.В. приступила до виконання своТх обов'язкiв.

1. СЛУХАЛИ: Про збiльшення статутного капiталу, внесення змiн до
Статуту та затвердження Статуту Комунального пiдприсмства <Котлярiвське))
БезлюдiвськоТ селищноТ рали у новiй релакчiТ.

Доповidае: Верховський О.М. - головний iнженер КП <Котлярiвське)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 22 депутата, (проти) - нема€,
(утримались)) - немае (рiшення лоласться).

2. СЛУХАЛИ: [Ipo гrередачу комунальноt,о майна, що було прийнято у
власнiсть Безлюдiвською селищною радою зi спiльноТ власностi територiальних
громад сiл, селищ, MicT Харкiвського району на баланс, у статутний фонд та
господарське вiдання Комун€Lльному пiдприсмству XapKiBcbKoT районноТ ради
кКомуненерго).

Доповidае: Масалiтiн В.В. т.в.о. директора КОМУНАJlЬНОГО
пIдприсмствА XAPKIBCЬKOI рАЙонноТ гнди ккомунЕнЕрго)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за)) - 22 депутата, (проти) - немас,
(утрим€tлись)) - немас (рiшення додаеться).

3. СЛУХ ДЛИ: Про внесення змiн до рiшення I ceciT (II етап) БезлюдiвськоТ
сеЛИЩНоТ ради VIII скликання вiд l0 груllllя 202l р.кtlро затвердження структури
штатного розпису вiддiлу tlсвi,ги Безllкl:tiвськоТ ceJlиllltloT рали ra rT сlрукI.урних
пiдроздiлiв на 202l р.>.

kЦРВiOае; Мороз О.М. - т.в.о. нач€шьника вiддiлу освiти БезllюдiвськtlТ
селищноТ ради.
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJ]и ((за)) - 22 депутата, (проти) - немас,
(утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

4. СЛУХАЛИ: Про створення комунальноТ установи кIнклюзивно-
ресурсний
центр > БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

ДОПОВidае: Мороз О.М. - т.в.о. начальника вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ
селищноТ ради.



ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувrulи ((зD) - 22 депутата, ((проти)) - немас,
(утримаJIись) - нема€ (рiшення додасться).

5. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядником коштiв 3 рiвня
Комунальний заклад БезлюдiвськоТ селищноТ рали кЩитячо-юнацька спорти вна
школa)).

Доповidае: Гутовець А.О. заступник селищного голови з питань
виконавчих органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 22 rcпутата, (проти) - немае,

(утримались) - немае (рiruення додас,ться).

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до структури Комунального заклалу
БезлюдiвськоТ селищноТ рали кfитячо-юнацька спортивна школа).

Доповidае: Гутовець А.О. заступник селищного голови з питань
виконавчих органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lли (за) - 22 лепутата, (проти) - нема€,
(утрималисьD - немас (рiшення додасться).

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до кПрограми фiнанссlвоТ
пiдтримки комунЕLпьних пiдприемств БезлюдiвськоТ селищноТ ради на2021-202З

р.р.).
Доповidас: Гутовець А.О. - заступник селищного голови з питань виконавчих
органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнятсl, голOсували (за)) - 22 лепутата, (t|роти) - нема(,,
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до лолатку J\bl обсяги фiнансування
<Програми розвитку автомобiльних лорiг загального користування та вулиltь i

дорiг комунЕtльноi власностi сiл та селищ, що увiйшли до складу БезлюдiвськоТ
селищноТ ради на 2021 piK>.

Доповidае: Гутовечь А.О. заступник селищного голови з питань
виконавчих органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((зD) - 22 лепутата, (проти)) - нема(,,
(утримались)) - немае (рiшення додасться).

9. СЛУХАЛИ: Прt-l налання ма],ерiальноТ допOмоги селиtltному головi.

виконавчих органlв.
ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJlи (за) - l9 лепу,гатiв, (проти) - 2 (Чуб
I.M., Левченков С.В.), (утримались)) - l (Антоненко Н.В.) (рiшення додасться).

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження рiшення виконавчого KoMiTeTy
селищноI ради вiд 31.08.2021 року Jф 4l7 кПро схвалення Прогнозу селищноl,о
бюджету БезлюдiвськоТ селищноТ рали на2022 - 2024 роки).



Доповidае;Булник л.м. - начальник фiнансового управлiння
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJlи ((за) - 22 лепутата, (проти) - немасо

(утримались) - немас (рiшсння /tодасr,ься).

1 l. слУХАЛИ: [Ipo налання l1озволу на t]икуtl

дiлянки (кадастровий номер 63251 55б00:00:023:0079) по

смт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi

Васильовичу. ( площею 0,0048 комершiйне використання).

ДрпозiOас; Лебidь с.м. - начальнuк вiddiлу земельнllх BidHocuH mq

к о мунал ь н oi' вл ас н о с m i
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - l7 лепутатiв, кпрtlти> - 3

депутата (Арестов ю.о., Коваль о.п., Чепурко А.м.), (утримались) - 2 депутата

(Черевко о.в., Шматько А.ю.) (рiшення додаеться).

12. слухдли: Про надання дозволу на викуп забулованот земельнот

дiлянки (кадастровий номер 6325155600:00:023:0078) по вул. ЗмiТвська, 59-А в

смт БезЛюдiвка Харкiвськог11 районУ XapKiBcbKoT областi гр. Прttскурiну O;rel,y

Васильовичу (плошею 0, |7з2 га комерчiйне викорис,гання)

Доповidае; ЛебiОь с.м. - начальнl,tК вiddiлу земельн1,1х BidHocuH mu

кол4унальноi' влас но с m i
ВИРIШИЛИ: РiшеннЯ прийнятО, голосуВ€Ulи ((за> - l5 депутатiв, <<проти>> - 4

депутата (Коваль о.п., Шматько д.ю., Лучанiнов 1.o., Чепурко д,м,),
(утримаЛись)) - 3 депутата (Черевко О.В., Арестов }о.о., Чечуй I.B.) (рiшення

додаеться).
13. слухАли: Про затвердження проекту землеустрою щодо вlдвеДенНЯ

земельноТ дiлянки для iндивiдуального садiвництва, розташованоТ в садiвничому

товариствi кЕлектросвiтло> утос (земельна дiлянка Nsl8 смт. Хорошеве на

териъорiт Безлюдiвськот селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi

,u-п.рЬлачу if безоплатно у власнiсть гр. Масаловiй Ганнi АнлрiТвнi (площа

0,0600 га, кадастровий номер бЗ25l 59l 00:02:0l 3:0l l l ).
Доповidас; Лебidь с.м, - начальltLlк вidОi.lу зе"|4е.|lьнLlх BidHocutt пlа

ко.мунально| влас нос m i
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJlи (за) - 22 rcпутата, (проl,и)) - нема(,о

(утримались)) - немас (рiшення додаеться).

|4. СЛУХдЛИ: Про розроблення детаJIьного плану територiТ для

розташування об'сктiв культурно-спортивного призначення на територiТ

Безлюдiвськоi селищноТ рали за межами населених пунктiв (доповнити порядок

денний згiдно з протоколом постiйноТ KoMiciT з питань ЗемеЛьних вiДнОСин Та

екологiТ лгs 7 вiд l7.09.2l ).

Доповidае: Лебidь С.М. - начальнuк вiddiлу зе]иельнlм вidносuн mа
комунально| влас нос mi
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято. голосув&ли (за) - l7 лепутатiв, кпроти> - l

(Волох Н.Я.), (утримались) - 4 леllуlата (Черевко ().[J., ЧуГl l.M., Арес,гtrв К).()..

Калмиков О.С.) (рiшен ня лодасться ).

JабудованоТ земе.гl ьноГ

Bylr. ЗмiТвська, 59-А в

гр. I1pocKypiHy О'lrегу



15. СЛУХДЛИ: . Про внесення змiн до рiшення Il ceciT БезлюдiвськоТ

селищноТ ради VIII скликання вiд 22.12.2020 року к[lро селиLцний бюджеr
БезлюдiвськоТ селищноТ ради на 202l piK> та додаткiв до нього (20526000000)
(код бюджету) (доповнити порядок денний згiдно з протоколом постiйноТ KoMiciT

з питань бюджсту, скономiки, фiнансiв та комунаJIьноТ власностi JYg l3 вiд
l 3.09.21 ).

Доповidае:Будник Л.М. - начаJlьник фiнансового уrtравлiння
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - l7 депут,атiв, (прOти)) -

немас, (утримались) - 5 депутатiв (Черевко О.В., Калмиков О.С., Арестов К).О.,
Чуб I.M., Антоненко Н.В.) (рiшення додаеться).

16. СЛУХАЛИ: Про передачу прав замовника робiт за проектом
<Реконструкцiя примiщення ЛизоryбiвськоТ ЗОШ I-III ступенiв з прибуловtlкl
спортивноТ зали, Тдальнi та навчальних класiв за адресою: XapKiBcbKa об.lt.,

Харкiвський р-н, с.Лизоryбiвка, вул.Шкiльна, ЛГs22. Коригування. (доповнити
порядок денний згiдно з протоколом постiйноТ KoMiciT з питань бюджету,
економiки, фiнансiв та KoMyH€lлbHoT власностi ЛГs l4 вiд l7.09.2l).

Доповidас:Булник Л.М. - начальник фiнансового управлiння
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,го" гOл()сували ((за)) - 22 лепутата, (проти) - lieмac.
(утримzLлись) - немас (рirшення лола("r,ься ).

|7. СЛУХАЛИ: Про затвердження рiшення виконавчого KoMiTeTy Bi,lt

09.09.202l року J\b 383 кПро затвердження кошторисноТ частини робочого
проекту: на <<Реконструкцiю примiщення ЛизогубiвськоТ ЗОШ I-III ступенiв з

прибудовою спортивноТ зали) Тдальнi та навчальних класiв за адресою:
XapKiBcbKa обл., Харкiвський р_н, с. Лизогубiвка, вул. Шкiльна, 22,

Коригування)) (доповнити порядок денний згiдно з протоколом постiйноТ KoMiciT

з питань бюджету, економiки, фiнансiв та комунальноТ власностi N l4 Bi.lt

l 7.09.2l ).

Доповidас: Пiдкопай А.В. - керуючий справами (секретаря) виконавчого
KoMiTeTy
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) -22 rcпутата, (проти) - немас,
(утримались)) - немас (рiшення .ltолаt"r ься ).

l8. СЛУХ АЛИ: Про визначення одержувачем кош,гiв 9 рiвня KoMyHa,ltbHe

пiдприсмство XapKiBcbKoT районноi ради <Комуненерго) (доповнити порядок

денний згiдно з протоколом постiйноi KoMiciT з питань бюджету, економiки,

фiнансiв та комунальноТ власностi J\b 14 вiд 1 7.09.21)
Доповidае: Масалiтiн В.В. т.в.о. директора КОМУНАЛЬ}'IОI-О

пцприсмствА хАркIвськоi рлЙонноТ рдди (KoMyt-IEHEPI,o)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 22 депутата, (проти) - нема€,
(утримались) - немае (рiшення лодаеться).

19. Слухдли: Про внесення змiн до Програми кполiцейський офirrер

громади)> БезлюдiвськоТ селищноТ рали Ha202l роки (доповнити порядок денний



Згiдно з протоколом постiйноТ KoMiciT з питань бюджету, економiки, фiнансiв та
комунальноi власностi J\Ъ l4 вiд l7.09.2l)

Доповidае:Булник Л.М. - нач€Lпьник фiнансового управлiння
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за)) - 22 депутата, (проти) - немас,
(утримались) - немас (рiшення додасться).
20. рIзнЕ.
20.1 СЛУХАЛИ: депутата Арестова [О.О. щодо дотримання законностi при
проведеннi громадських слухань.
ВИРIШИЛИ: взяти ло вiдома.

20.2 СЛУХАЛИ: депутата Чепурко А.М. щодо роботи комунальноI,()
пiдприемства <<Котлярiвське)) та благоустрою територiТ с. Котляри.
ВИРIШИЛИ: взяти до вiдома.

Микола КУЗЬМIноВБезл юдiвський сели щни й
4ъкаiýg'.1i\oHy i е
l<о-ltrл

цl );:
{iyW


