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xlv поЗдчЕрговоi CEcIi БЕзлЮц]rвськоi сшлищнgI рдди чпI
скликАння хАркIвського рАЙону xAPKIBcbKoi овлдстr

вiд 05 жовтня 202l року

16.00

Сесiю вiдкрив Кузьмiнов Микола Миколайович Безлюдiвський

селищний голова.

На засiданнi XIV позачерговоi cecii Безлюдiвськоi селищноi ради VIII

скJIикання iз 26 депутатiв прибуло |7 депутатiв, 9 депутатiв вiдсутнi

(Шматько д.ю., Калмиков о.с., Дирда в.я., Чечуй LB,, Черевко о,в,,

днтоненко Н.В., Левченков С.О., дксьонова О.М., Чуб I.M.).

У вiдповiдностi до л.|2 ст. 46 Закону Украiни кПро мiсцеве

самоврядування в ykpaiHi> xlv сесiя Безлюдiвськоi селищноi ради е

повноважною.

у роботi cecii беруть участь: члени виконкому селищноi ради, старости

старостинських округiв, громадськi активi сти,

ПОРШОК ДЕННИЙ
хIч поздчЕрговоi cpcli БЕзлюдrвськоi сшлищноi рдди чпI

СКЛИКАННЯ

1. Про внесення змiн до рiшення II cecii Безлюдiвськоi селищноi ради VIII

скликання вiд 22 грудня 2О20 р. "Про селищниЙ бюджет БезлюдiВськоi

селищноi ради на 2О21 piK" та додаткiв до нього (зi змiнами)) (20526000000)

(код бюджету).
Доповiбае: начальнltк вiddiлу фiнансовоео управлiння Грuненко о.В.

2. Про затвердження Порядку та проекту договору про надання поворотноТ

фiнансовоi пiдтримки (допомоги) Комун€tльному пiдприемству Харкiвсъкот

районноi ради <<Комуненерго).

Доповidае: начальнuк вiddiлу фiнансовоZо управлiння фuненко о.В.

з. Про передачу комун€Lльного майна, що знаходиться у власностi

Безлюдiвськоi селищноi ради на баланс, у статутний фонд та господарське

вiдання Комунальному пiдприсмству <Котлярiвське> Безлюдiвськоi селищноi

Ради.
доповidас: перu.шй засmупнuк селulцноzо zоловu Свimлuчнuй Ю,с.

4. Рiзне.



слухдЛИ: Про затвердження порядку денного XIV cecii БезлюдiвсъкоI

селищноi рали.
Iнфорпryе:КУзьмiновМ.М._БезлюДiвсъкийселиЩнийголова.

слухдли: пiдкопай д.Б.,голова постiйноi KoMicii з питань бюджету,

економiки, фiнансiв та комунальноi власностi tцодо рiшення постiйноi koMicii

стосовно внесення змiн до Порядку денного (згiдно з протокопом постiйнот

KoMiciT N915 вiд 04.10.21 р.), а саме доповнення Порядку денного наступним

ПИТаННЯМ: 
,чноi дiяльностi- Про надання дозволу на внесення змiн до видlв eKOHoMl

Комунального rr.*оr.рцiйного пiдприемства Безлюдiвсъкоi селищноi

рад; <I-{eHTp первинноi: медичноi допомоги N9 З Харкiвського району> та

затвердження HoBoi редакцiТ Статуту,

цопо Bid ае : d епуmаm Б езлю di вс bkoi с елutцноi padu Шмаmько Ю, L

ВИРIШИЛИ: гопосувати за Порядок денний (зi змiнами) в цiлому,

Рiшення прийнято, голосуваJIи (за)) -I,7 депутатiв, ((проти)) - немае,

((утримались)) - немае (рiшення додаеться),

слухдли: Кузьмiнов м.м. виступив з пропозицiею вiдповiдно до

регламенту обрати секретаря cecii,

.щепутати запропонували обрати секретарем cecii депутата Волох н,я,

ВИРIШИЛИ: Голосувати за секретаря cecii Волох н,я, Рiшення

прийнято, голосуваJIи , ((3а) - 16 депутатiв, <<проти) - немае, (утримались) -

"b*u.. 
(депутат Волох Н.Я. не голосувала),

1. СЛУХдЛИ: Про внесення змiн до рiшення II сесii Безлюдiвськоi

селищноI ради VIII скликання в\д 22 грудня 2О2О р, "Про селищний бюджет

Безлюдiвськоi селищноi ради на 202[ piK" та додаткiв до нъого (зi змiнами)>

(20526000000) (код бюджету).
Доповidае.,начаЛьнuквiDdiлуфiнансовоzоуправлiння

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((за)) - 17 депутатiв, ((проти>

- немае, ((утримались)) - немае (рiшення додаеться),

2. слуХдЛИ: Про затвердження Порядку та проекту договору про

надання поворотнот фiнансовоi пiдтримки (допомоги) Комунальному

пiдприсмству xapkiBcbkoi районноi Ради <комуненерго),' 
Доповidас: начальнuк вiddiлу фiнансовоzо управлiння Грuненко О,в,

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за) - 17 депутатiв, (проти)>

- немае, <утрималисъ) - нема€ (рiшення додасться),



з. слухдли: Про передачу комунального майна, що знаходитъся у

власностi Безлюдiвсъкоi сепищноi ради на баланс, у статутний фонд та

господарське вiдання Комуналъному пiдприемству <котпярiвсъке)

Безлюдiвськоi селищноi ради.

Допо вiО ае : перu,luй' з асmупнuк с елulцноZо Zоло вu С вimлuчнuй Ю, С,

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)> - 17 депутатiв, (проти>)

- немае, (утримшIись)) - немае (рiшення додаетъся),

4. слухдли: про надання дозвопу на внесення змiн до видiв

економiчноi дiяль"остi комунального некомерцiйного пiдприемства

Безлюдiвськоi селищноi ради <<I-\eHTp первинноi медичнот допомоги Js з
Харкiвського району> та затвердження новоi редакцii Статуту,

Доповidiе: dепу*аm Безлюdiвськоi селutцноi раdu Шмаmько Ю,I,

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€UIи (за)) - 17 депутатiв, ((проти)

- немае, (утримаJIись) - немас (рiшення додаеться),

5. рIзш.
1 слухдли: депутата Дрестова ю.о. з доповiддю вiд партii (слугд

ндроду)) щодо тарифiв перед опаJIюваJIьним сезоном .

ВИРIШИЛИ: взяти до вiдома,

Безлюдiвський се И'*лкола кУЗьМIноВ


