
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XIV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 жовтня 2021 року

Про затвердження порядку денного позачергової 
XIV сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

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

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний XIV сесії селищної ради VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XIV СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 р. "Про селищний бюджет Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами)» (20526000000) 
(код бюджету).

2. Про затвердження Порядку та проекту договору про надання поворотної 
фінансової підтримки (допомоги) Комунальному підприємству Харківської 
районної ради «Комуненерго».

3. Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 
відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради.

4. Про надання дозволу на внесення змін до видів економічної діяльності 
Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради 



«Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району» та 
затвердження нової редакції Статуту.

5. Різне.

Безлюдівський селищний гол jA] Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XIV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 жовтня 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 висновки 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 на 2021 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 189 157 358 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 185 543 660 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 3 613 698 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 215 957 020 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 166 818 852 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету - 49 138 168 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 18 724 808 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 45 524 470 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 



300 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 
до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 78 324 040 гривень згідно з додатком 6 
до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:
6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 

визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у 
статті 97 Бюджетного кодексу України та Законом України "Про Державний 
бюджет України 2021 рік".;

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені у статті 71, 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
селищного бюджету на 2021 рік:

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69і, 71 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 
України "Про Державний бюджет України 2021 рік";

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 
Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради 
здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з 
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, 
відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати 
право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 



Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування 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 бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у 
термін, визначені бюджетним законодавством;

11.4. 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 бюджетних установ утримують 
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 
установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - у межах планів 
використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових 
доходів.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 
Безлюдівській селищній раді, в особі начальника Фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за 
напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами 
програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 
фінансів України від 14 січня 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 (Стасова 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 комунадьйеьвцасності (Підкопай А.Б.).»

Безлюдівський селищний голов ЗГЛикола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1
до рішення XIV сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 року
Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської 

селищної ради на 2021 рік> та додатків до нього 
(20526000000) 
(код бюджету)

доходи
місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000_______________________

(грн.)

(код бюджету)

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету ' Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
•у тому числі 

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 135 513 400,00 135 493 900,00 19 500,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

76 444 708,00 76 444 708,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 76 444 708,00 76 444 708,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати

69 908 008,00 69 908 008,00 0,00 0,00

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

2 856 000,00 2 856000,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 978 200,00 2 978 200,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

702 500,00 702 500,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 755 100,00 1 755 100,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування) '

550 000,00 550 000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 647 300,00 647 300,00 0,00 0,00

13030200 <Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу №827 від 30.12.2020 

року>
0,00 0,00 - 0,00 0,00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 616 200,00 616 200,00 0,00 0,00

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 557 800,00 557 800,00 0,00 0,00

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення

557 800,00 557 800,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10 553 500,00 10 553 500,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції)
6 652 800,00 6 652 800,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 6 652 800,00 6 652 800,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

2 116 000,00 2 116 000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України
46 740 592,00 46 740 592,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 26 955 904,00 26 955 904,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18 700,00 18 700,00 0,00 0,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

389 100,00 389 100,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

630 500,00 630 500,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

7 884 004,00 7 884 004,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9 944 100,00 9 944 100,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5 521 400,00 5 521 400,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 075 500,00 1 075 500,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 402 600,00 1 402 600,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00



18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 19 784 688,00 19 784 688,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 673 000,00 1 673 000,00 0,0С 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 17 531 688,00 17 531 688,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

580 000,00 580 000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

13 500,00 0,00 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 

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

сировини

2 600,00 0,00 2 600,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 2 671 500,00 616 400,00 2 055 100,00 0,00

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 
господарської діяльності

356 800,00 356 800,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 190 700,00 190 700,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

179 000,00 179 000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності

148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
11 200,00 11 200,00 0,00 0,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України

6 400,00 6 400,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 132 500,00 132 500,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 132 500,00 132 500,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження 132 500,00 132 500,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством
2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

2 055 100,00 0,00 2 055 100,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010000 Кошти від продажу землі 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

50000000 Цільові фонди 128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади

128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

138 641 100,00 136110 300,00 2 530 800,00 327 700,00

40000000 Офіційні трансферти 50 516 258,00 49 433 360,00 1 082 898,00 1 082 898,00

41000000 Від органів державного управління 50 516 258,00 49 433 360,00 1 082 898,00 1 082 898,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

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

9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300,00 44 606 300,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300,00 44 606 300,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 893 300,00 1 893 300,00 0,00 0,00



41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1 893 300,00 1 893 300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 006 958,00 2 924 060,00 1 082 898,00 1082 898,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

68 640,00 68 640,00 0,00 0,00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

700 901,00 700 901,00 0,00 0,00

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

38 141,00 38 141,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 250 302,00 1 167 404,00 1 082 898,00 1 082 898,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

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

948 974,00 948 974,00 0,00 0,00

X о •Разом доходів Р- £0
// >

p|^W^,00
185 543 660,00 3 613 698,00 1 410 598,00

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 2 
до рішення XIV сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 року Про 
внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської 

селищної ради VIII скликання від 22.12.2020 року «Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021 

рік» та додатків до нього 
(20526000000) 
(код бюджету)

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

Безлюдівській селищний голова

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 26 799 662 -18 724 808 45 524 470 45 524 470

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ

205100 На початок періоду 133 226 133 226
205200 На кінець періоду 133 226 133 226

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету 26 799 662 -18 724 808 45 524 470 45 524 470

208100 На початок періоду 28 539 585 24 659 703 3 879 882 2 441 582
208200 На кінець періоду 1 739 923 301 619 1 438 304 4

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

-43 082 892 43 082 892 43 082 892

X Загальне фінансування 26 799 662 -18 724 808 45 524 470 45 524 470
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 26 799 662 -18 724 808 45 524 470 45 524 470

602100 Залишки коштів на початок періоду 28 672 811 24 659 703 4 013 108 2 441 582
602200 Залишки коштів на кінець періоду 1 873 149 301 619 1 571 530 4

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

-43 082 892 43 082 892 43 082 892

X Загальне фінансування 26 799z462 » 724-8QK 45 524 470 45 524 470

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №3
до рішення XIV сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 року Про внесення змін до 
рішення II се сії 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 змінаи)

20526000000

(грн.)

(код бюджету)

Код Програмно 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонально 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету'

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

3 НИХ

видатки 
розвитку

усього
у тому ЧИСЛІ 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

3 них

видатки
розвиткуоплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 
праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

оюоооо Безлюдівська селищна рада 86 445 960,00 76 980 114,00 38 103 903,00 11 769 245,00 9 465 846,0( 44 358 791,00 42 887 491,00 1 342 800,00 0,00 одо 43 015 991,00 130 804 751,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 86 445 960,00 76 980 114,00 38 103 903,00 11 769 245,00 9 465 846,00 44 358 791,00 42 887 491,00 1 342 800,00 0,00 0,00 43 015 991,00 130 804 751,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 21 897 800,00 21 897 800,00 15 093 176,00 1 717 870,00 0,00 587 598,00 587 598,00 одо одо одо 587 598,00 22 485 398,00

0110100 0100 0000 Державне управління 588 455,00 588 455.00 0,00 588 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 455,00

0110150 0150 0111

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

20 143 672,00 20 143 672,00 14 137 706,00 1 129 415,00 0,00 587 598,00 587 598,00 0,00 0,00 0,00 587 598,00 20 731 270,00

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

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

1000 ОСВІТА 25 211 675,00 25 211675,00 12 652 910,00 7 452 495,00 0,00 1 323 300,00 ОДО 1 323 300,00 0,00 одо 0,00 26 534 975,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16 583 135,00 16 583 135,00 10 705 280,00 1 500 085,00 0,00 1 323 300,00 0,00 1 323 300,00 0,00 0,00 0,00 17 906 435,00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 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 5 936 870,00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 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

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 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

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 3 378 394,00 3 378 394,00 0,00 0,00 0,00 274 400,00 274 400,00 0,00 одо 0,00 274 400ДО 3 652 794,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1 497 980,00 1 497 980,00 0,00 0,00 0,00 274 400,00 274 400,00 0,00 0,00 0,00 274 400,00 1 772 380,00

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом 131 300,00 131 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 300,00

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 1 548 974,00 1 548 974.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 548 974Д0

0112145 2145 0763
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



0112152 2152 0763
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

3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 11 166 535,00 11 166 535,00 4 580 121,00 0,00 0,00 124 136,00 124 136,00 0,00 0,00 0,(К 124 136,00 11 290 671,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

0113033 3033 1070
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

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

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

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

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

0113160 3160 1010

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

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

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 700,00 4 700,00 3 850,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 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

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 1 150 140,00 1 150 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 140,00

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 5 569 390,00 5 569 390,00 3 213 420,0(1 982 580,00 одо 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5 569 390,00

0114030 4030 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

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

4 341 590,00 4 341 590,00 2 459 390,00 819 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 341 590,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 1 146 685,00 1 146 685,00 753 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 одо 1 146 685,00

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 916 685,00 916 685,00 753 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916 685,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 14 627 843,00 5 161 997,00 890 270,00 1511880,00 9 465 846,00 8 162 454,00 8 162 454,00 0,00 0,00 0,00 8 162 454,00 22 790 297,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 663 327,00 663 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 327,00

0116014 6014 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 0,00 983 700,0(1

0116020 6020 0620

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

9 465 846,00 0,00 0,00 0,00 9 465 846,00 3 527654,00 3 527 654,00 0,00 0,00 0,00 3 527 654,00 12 993 500,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 514 970,00 3 514 970,00 890 270,00 1 091 880.00 0,00 4 634 800,00 4 634 800,00 0,00 0,00 0,00 4 634 800,00 8 149 770,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 010 139,00 2 010 139,00 0,00 0,00 0,00 33 867 403,00 33 738 903,00 0,00 0,00 0,00 33 867 403,00 35 877 542,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 90 050,00 90 050,00 0,00 0,00 0,00 49 064,00 49 064,00 0,00 0,00 0,00 49 064,00 139 114,00

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 110,00 2 944 110,00 0,00 0,00 0,00 2 944 110,00 2 944 ПОДО

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 . - 0,00 3 284 488,00 .. 3 284 488,00 0,00 0,00 0,00 3 284 488,00 3 284 488,00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17653 272,00 17 653 272,00 0,00 0,00 0,00 .17 653 272,00 17 653 272,00



0117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

0117350
і__________

7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

0,0( 0,00 0,(Х 0,00 0,00 100 000,00 100 000,(Х 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

' 0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 598 575,00 598 <75,00 0,00 0,00 0,00 5 843 "'2,00 5 843 732,00 0,00 0,00 0,00 5 843 732,00 6 442 307,00

0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури 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

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

1 280 884,00 1 280 884.00 0,00 0,00 0,00 3 264 237,00 3 264 237,00 0,00 0,00 0,00 3 264 237,00 4 545 121,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 2000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

0117691 7691 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

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

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 1 437 499,00 1 437 499,00 920 784,00 104 420,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 456 999,00

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони 1437499,00 1 437 499,00 920 784,00 104 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 437 499,00

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

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 638 367,00 73 638 367,00 52 564 932,00 667 353,00 о/м 3 176 365,00 2 444 565,00 731 800,00 68 696,00 0,00 2 444 565,00 76 814 732,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 638 367,00 73 638 367,00 52 564 932,00 667 353,00 0,00 3 176 365,00 2 444 565,00 731 800,00 68 696,00 0,00 2 444 565,00 76 814 732,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 067 492,00 .2 067 492,00 1 596 238,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,0(1 2 157 492,0*0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 067 492,00 2 067 492,00 1 596 238,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000.00 2 157 492,00

1000 ОСВІТА 70 108 863,00 70 108 863,00 49 774 634,00 667 353,00 0,00 3 086 365,00 2 354 565,00 731 800,00 68 696,00 0,00 2 354 565,00 73 195 228,00

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 1 129 600,00 484 000,00 645 600,00 0,00 0,00 484 000,00 18 980 364,00

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

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 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 0,00 44 606 300,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 485 920,00 485 920,00 0,00 0,00 0,00 1 325 100,00 1 325 100,00 0,00 0,00 0,00 1 325 100,00 1811 020,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 2 495 753,00 2 495 753,00 1 930 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 495 753,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 10 860,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 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

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти 
'Нова українська школа"

39 311,00 39 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 311,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
5юджету місцевим бюджетам________________

417 936,00 417 936,00 0,00 0,00 0,00 282 965,00 282 965,00 0,00 0,00 0,00 282 965,00 700 901,00



0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

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

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

38 141,00 38 141,00 31 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 141,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ 1 462 012,00 1 462 012,00 1 194 060,00 0,00 0,00 одо ОДО 0,00 0,(И> одо одо 1 462 012,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 462 012,00 1 462 012,00 1 194 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 462 012,00

3700000 Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 734 525,00 6 734 525,00 3 745 870,00 0,00 0,00 1 603 012,00 1 603 012,00 0,00 0,00 0,00 1 603 012,00 8 337 537,00

3710000 Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 734 525,00 6 734 525,00 3 745 870,00 0,00 0,00 1 603 012,00 1 603 012,00 0,00 0,00 0,00 1 603 012,00 8 337 537ДО

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

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

4 735 350,00 4 735 350,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000.0С 0,00 0,00 0,00 45 000,00 4 780 350,00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1 999 175,00 1 999 175,00 ОДО одо 0,00 1 558 012,00 1 558 012,00 0,00 0,00 0,00 1 558 012,00 3 557 187,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 800,00 384 800,00 0,00 0,00 0,00 384 800.00 384 800,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 649 175,00 1 649 175.00 0,00 0,00 0,00 6 012,00 6 012,00 0.00 0,00 0,00 6 012,00 1 655 187,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

350000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 1 167 200,00 1 167 200,00 0,00 0,00 0,00 1 167 200,00 1 517 200ДО

X X X УСЬОГО 166 818 852,00 157 353 006,00
^ІЬЧЗб 598,00

9 465 846,00 49 138 168,00 46 935 068,00 2 074 600,00 68 696,00 0,00 47 063 568,00 215 957 020,00



Додаток 4

до рішення XIV сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 року 

Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 05.10.2020 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

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

9 700

99000000000 Державний бюджет України 9 700
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300
41040200 Дотація з 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

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 893 300
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

68 640

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 68 640
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

700 901

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 700 901
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, 
осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", постраадалих учасників Революції Гідності у 
санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

348 060

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 348 060
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у 

санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

ЗО 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 30 800



41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 
курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської

9 970

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 9 970
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

41 310

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 41 310
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування мініпроєктів- 

переможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина 
в громаді" (комплексна програма "Розвиток місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки)

36 864

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 36 864
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради (комплексна програма "Розвиток 
місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки)

50 000

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 50 000
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

948 974

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 948 974
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

38141

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 38 141
41053900 Інша субвенція 650 400

20533000000 Вільхівська селищна рада 650 400
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування мініпроєктів- 
переможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина 
в громаді" (комплексна програма "Розвиток місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки)

282 898

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 282 898
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради (комплексна програма "Розвиток 
місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки)

800 000

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 800 000

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 50 516 258

X загальний фонд 49 433 360

X спеціальний фонд 1 082 898

(ГРН.)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету / 

Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / 
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту Усього

1 2 3 4



I. Трансферта із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інша субвенція на утримання гуртків дитячої та 

юнацької творчості (ЦДЮТ)
888 850

20549000000 Південноміська рада 888 850
3719770 9770 Інша субвенція для відшкодування витрат на оплату 

праці педагогічних працівників КПСМНЗ «Бабаївська 
музична школа» Височанської селищної ради

404 325

20532000000 Височанська селищна рада 404 325
3719770 9770 Інша субвенція на утримання військовослужбовців, які мешкають у 

ДП «Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровлення» 
(смт. Пісочин, вул. Санаторна, 46, код ЄДРПОУ 02648627)

100 000

20325200000 Районий бюджет Харківського ройону 100 000
3719770 9770 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

20325200000 Районий бюджет Харківського ройону 256 000
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

300 000

99000000000 ДУ "Темнівська ВК№100" 300 000
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 50 000

99000000000 ГУ ДСНС України в Харківькій області 50 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719770 9770 Інша субвенція на придбання ноутбуків для педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації 
дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного навчання

6 012

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 6 012
3719750 9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів на придбання мультифункціональних спортивних 
майданчиків

384 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 384 800
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

1 117 200

99000000000 ГУНП в Харківській області 1 117 200
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

50 000

99000000000 Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби 
безпеки України в Харківській області

50 000

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 3 557 187
X X загальни^фонд— 1 999 175
X X спеці^ийДод £ 1 558 012

Безлюдівській селищний голова
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Додаток №5 
до рішення XIV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 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)

(гри)

_________________20526000000___________________________

(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджет,’

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 
головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

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

роботи

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 42 887 491,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 42 887 491,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 587 598,00

0110150 0150 0111

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

587 598,00

Капітальні видатки 2021 -2021 0,00 0,00 587 598,00 100,00
2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 274 400,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарноі) допомоги

274 400,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 274 400,00 100,00

3000 •
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ • -
124 136,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 124 136,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 124 136,00 100,00



6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 8 162 454, М

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги 3 527 654,ОС

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 3 527 654,00 100,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 634 800,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 4 034 800,00 100,00
Капітальний ремонт огорожі стадіону та 
глядацьких трибун в смт Безлюдівка 2021 - 2021 600 000,00 0,00 600 000,00 100,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 33 738 903,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
49 064,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 49 064,00 100,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 2 944 ПО,00

Капітальний ремонт зовнішньої та 
внутрішньої будинкової мережі 
електропостачання житлового будинку по 
вулиці Миру 1 с.Котляри

2021 - 2021 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00

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 
Котляри Харківського району, Харківської 
області

2021 - 2021 0,00 0,00 890 210,00 100,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового 
будинку №2 по вул. Вишнева в 
смт.Васищеве Харківського району, 
Харківської області

2021 - 2021 377 620,00 0,00 377 620,00 100,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового 
будинку №83 по вул. Орешкова в 
смт.Васищеве Харківського району, 
Харківської області

2021 - 2021 1 016 050,00 0,00 1 016 050,00 100,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
сел.Хорошеве 2021 - 2021 510 230,00 0,00 510 230,00 100,00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 3 284 488,00

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 2 200 000,00 100,00

Капітальний ремонт частини системи 
опалення у будівлі КЗ «Хорошівський ліцей» 
Безлюдівської селищної ради за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт 
Хорошеве, вул. Культури №35/пров. Горького 
1

2021 -2021 60 000,00 0,00 1 064 488,00 100,00



Реконструкція приміщення Лизогубівської 
ЗОШ І-Ill ступенів з прибудовою спортивної 
зали, їдальні та навчальних класів за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 
Лизогубівка, вул. Шкільна, N222. Коригування

2021 - 2021 20 000,00 0,00 20 000,ОС 100,00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 17 653 272.0С

Капітальний ремонт будівлі за адресою смт
Безлюдівка площа Стадіонна, 2к 2021 - 2021 5 343 887,00 0,00 2 067 312,00 39,00

Реконструкція Васищівського селищного 
клубу за адресою вул. Орешкова, 45 смт. 
Васищево Харківського району Харківської 
області

2021 -2021 17 080 000,00 9,00 15 585 960,00 100,00

0117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 600 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 600 000,00 100,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 100 000,00 ■

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 100 000,00 100,00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 5 843 732,00

Співфінансування проекту HELP Клініка: 
доступність до якісних медичних послуг 2021 - 2021 282 898,00 0,00 282 898,00 100,00

Капітальний ремонт братської могили воїнів- 
визволителів у Великій Вітчизняній війни 
1941-1945 рр. за адресою: вул. Миру, в смт. 
Хорошево, Харківського р-ну, Харківської 
обл.

2021 - 2021 288 732,00 0,00 288 732,00 100,00

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

2021 - 2021 165 995,00 0,00 165 995,00 100,00

Капітальний ремонт будівлі за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт.
Безлюдівка, вул. Зміївська, 48

2021 - 2021 697 780,00 0,00 697 780,00 100,00

Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі 
котельної за адресою: Харківська область, 
Харківський район, смт Безлюдівка, в’їзд 
Мостобудівників, 13

2021 - 2021 400 000,00 0,00 400 000,00 100,00

Капітальний ремонт огорожі, благоустрій 
території та облаштуввання місця під 
сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: 
Харківська область,Харківський район, сел.
Безлюдівка, вул. Зміївська,48

2021 - 2021 497 300,00 0,00 497 300,00 100,00

Капітальний ремонт покрівлі будівлі за 
адресою: Харківська область, Харківський 
район, смт Безлюдівка вул. Перемоги № 85Л

2021 - 2021 431 188,00 0,00 431 188,00 100,00



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

2021 - 2021 1 207 151,00 0,00 1 207 151,ОС 100,00

Облаштування майданчика (капітальний 
ремонт) для встановлення сцени по 
вул.Змїївська сел. Безлюдівка Харківського 
району Харківської області

2021 - 2021 1 058 200,00 0,00 1 058 200,ОС 100,00

Співфінансування проету «Let’s do it!» 2021 - 2021 448 200,00 0,00 448 200,00 100,00
Улаштування системи вентиляції в 
підвальному приміщені будівлі за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт. 
Безлюдівка, вул..3міївська, 48/2 (капітальний 
ремонт)

2021 - 2021 366 288,00 0,00 366 288,00 100,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

3 264 237,00

Капітальний ремонт ділянки дороги від вул.
Перемоги до вул. Кооперативна в смт. 
Безлюдівка Харківського району Харківської 
області

2021 - 2021 1 721 660,00 0,00 1 721 660,00 100,00

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

2021 - 2021 1 542 577,00 0,00 1 542 577,00 100,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 444 565,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 444 565,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 90 000,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

90 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 90 000,00 100,00
1000 ОСВІТА 2 354 565,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти - 484 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 484 000,00 100,00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними 
ресурсними центрами 177 500,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 177 500,00 100,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої' освіти • 1 325 100,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 І 325 100,00 100,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 85 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 85 000,00 _ 100,00



0611182 1182 0990

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

282 965,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 282 965,00 100,00

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради

1 603 012,00

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради

1603 012,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 45 000,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

45 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 45 000,00 100,00
9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1 558 012,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 384 800,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 384 800,00 100,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 012,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 6 012,00 100,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

1 167 200,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 1 167 200,00 100,00

X X X УСЬОГО X 
-------------------------------------------------------------- Р G JT ----------------

X X 46 935 068,00 X
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 6 
до рішення XIV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 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)

20526000000

(код бюджету)

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зі змінами)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Безлюдівська селищна рада 

(головнийи розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку 
позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад

587 598 587 598 587 598



0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надасться центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

1 772 380 1 497 980 274 400 274 400

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

124 136 124 136 124 136

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 4 634 800 4 634 800 4 634 800

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрій» 139 114 90 050 49 064 49 064

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства 2 944 ПО 2 944 ПО 2 944 ПО

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 3 284 488 3 284 488 3 284 488

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів 
культури 17 653 272 17 653 272 17 653 272

0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 600 000 600 000 600 000

117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 
документації)

100 000 100 000 100 000

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально 
економічного розвитку територій 6 442 307 598 575 5 843 732 5 843 732

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони 1 437 499 1 437 499

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи 
боротьби з туберкульозом

Програма боротьби із 
захворюванням на туберкульоз 

на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
131 300 131 300

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
1 548 974 1 548 974

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



0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я

Цільова програма по наданню 
адресної грошової допомоги 

хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають 

на території сіл та селищ, які 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради та 
отримують програмний 

гемодіаліз, на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 140 50 140

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я

Програма лікарського 
забезпечення мешканців сіл та 

селищ, які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання 

на 2021-2023 рр.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 000 50 000

Програма соціального захисту 
населення сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

10 000 10 000

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв’язку 36 000 36 000

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



0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

200 000 200 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

5 756 695 5 756 695

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 150 140 1 150 140

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма організації літнього 
відпочинку та оздоровлення 

дітей, які проживають на 
території сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 -2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
414 000 414 000

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Програма розвитку культури та 
туризму, оновлення та охорони 

культурної спадщини сіл та 
селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
283 500 283 500

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у селах та 

селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
230 000 230 000

0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

Програма поводження з 
твердими побутовими відходами 

на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
983 700 983 700



0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів

Програма по благоустрою, 
озеленення стану довкілля сіл та 

селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
3 514 970 3 514 970

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма фінансування 
підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023р.р.

Рішення X сесії VIII 
скликання від 

15.06.2021 року
12 993 500 9 465 846 3 527 654 3 527 654

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку 
автомобільних доріг загального 
користування та вулиць і доріг 
комунальної власності сіл та 
селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
4 545 121 1 280 884 3 264 237 3 264 237

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

Програма охорони 
навколишнього природного 

середовища сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
19 500 19 500

1 Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (головнийи розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 рік

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
<■

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 71 082 71 082

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

26 618 26 618



0611026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 3 705 3 705

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма загального 
обов’язкового навчання (фонду 
всеобучу) в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 
роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
748 347 748 347

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2025 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
313 984 313 984

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування, яким у 2021 - 2025 
роках виповнюється 18 років

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської 

селищної ради (відповідальний 
виконавець)

3719800 . 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Комплексна Програма по 
захисту державного 

суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності 
України, протидії тероризму, 

корупції та організованій 
злочинній діяльності на 
території Безлюдівської 

селищної ради Харківської 
області на 2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000. 50 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Програму забезпечення 
пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000



3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядник на 

2021-2025 роки"

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів^^^Г ~

Програма "Поліцейський офіцер 
громади" Безлюдівіської 

селищної ради на 2021 - 2023 р.

Рішення VIII сесії 
VIII скликання від 

19.05.2021 року
1 117 200 1 117 200 1 117 200

X X X УСЬОГО ЧЄХ х X 78 324 040 34 249 849 44 074 191 44 054 691

Безлюдівський селищний голова

4 І Н X

[а КУЗЬМІНОВ



Додаток 7

до рішення XIV сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 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

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання

3 тис. м
Водовідведення 

тис. м3
Електроенергія 

тис. кВт/год
Природний газ 

тис. м3
Вугілля т. Пелети т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 2 872,832 4,71 3,89 748,299 45,086 4 20
2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради
3,25 4,94 75 50

Разом 2 872,832 7,96 k 748,299 45,086 75 4 70

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
XIV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 жовтня 2021 року

Про затвердження Порядку та 
проекту договору про надання 
поворотної фінансової підтримки 
(допомоги) Комунальному
підприємству Харківської районної 
ради «Комуненерго»

Враховуючи рішення XIII сесії VIII скликання від 17 вересня 2021 року 
«Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 р. «Про селищний бюджет Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами), згідно яких 
Комунальному підприємству Харківської районної ради «Комуненерго» було 
надано 4 000 000 грн. поворотної фінансової підтримки з метою погашення 
заборгованості за енергоносії, яка утворилась у підприємства, а також для 
забезпечення сталого початку та проходження опалювального сезону 
2021/2022, керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом 
України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою 
фінансування підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2023р.р., затвердженою рішенням X сесії VIII скликання 
від 15.06.2021 року, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету 
економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання поворотної фінансової підтримки , 
(допомоги) Комунальному підприємству Харківської районної ради 
«Комуненерго» (додаток 1).

2. Затвердити проект договору про надання поворотної фінансової 
підтримки (допомоги) Комунальному підприємству Харківської районної ради 
«Комуненерго» (додаток 2).



3. Укласти договір про надання поворотної фінансової підтримки 
(допомоги) з Комунальним підприємством Харківської районної ради 
«Комуненерго».

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Безлюдівської 
селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності. (Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІН



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням XIV сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 05.10. 2021 р. «Про 
затвердження Порядку надання 
поворотної фінансової підтримки 
(допомоги) Комунальному підприємству 
Харківської районної ради 
«Комуненерго»

Порядок 
надання поворотної фінансової підтримки (допомоги) Комунальному 

підприємству Харківської районної ради «Комуненерго»

Цей Порядок визначає механізм перерахування та використання коштів, 
передбачених у бюджеті Безлюдівської селищної ради на надання поворотної 
фінансової підтримки (допомоги) Комунальному підприємству Харківської 
районної ради «Комуненерго».

1. Визначення термінів

1.1. Поворотна фінансова підтримка (допомога) - це сума коштів, що 
надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає 
нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 
користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

1.2. Позикодавець поворотної фінансової підтримки (допомоги) (далі - 
Позикодавець) - Безлюдівська селищна рада, як головний розпорядник 
бюджетних коштів

1.3. Позичальник поворотної фінансової підтримки (допомоги) (далі - 
Позичальник) - Комунальне підприємство Харківської районної ради 
«Комуненерго»

2. Умови та строк надання поворотної фінансової підтримки 
(допомоги)

2.1. Поворотна фінансова підтримка (допомога) надається із загального 
фонду бюджету Безлюдівської селищної ради у безготівковому порядку 
(платіжним дорученням) в межах коштів, передбачених у бюджеті громади на 
відповідні цілі.



2.2. Поворотна фінансова підтримка (допомога) надасться Позичальнику 
на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не 
стягується.

2.3. Поворотна фінансова підтримка (допомога) надається Одержувачу 
відповідно до плану використання бюджетних коштів та на основі договору 
між Позикодавцем та Позичальником на строк до 01.05.2022 року.

2.4. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на 
рахунок Позичальника, відкритий в Державній казначейській службі.

2.5. Поворотна фінансова підтримка (допомога) вважається наданою 
Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів, що 
підтверджується випискою.

2.6. Поворотна фінансова підтримка (допомога) використовується 
Позичальником на погашення заборгованості по оплаті за енергоносії і 
комунальні послуги.

3. Порядок повернення поворотної фінансової підтримки ( допомоги)

3.1. Поворотна фінансова підтримка (допомога) підлягає поверненню до 
01 травня 2022 р.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування 
грошових коштів Позичальником на рахунок Позикодавця.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну 
фінансову підтримку (допомогу).

4.2. Позичальник зобов'язаний повернути поворотну фінансову підтримку 
(допомогу) до закінчення строку, визначеного у пункті 3.1 цього порядку.

4.3. Сторони зобов'язані виконувати умови відповідно до цього порядку 
та укладеного договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне 
виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Фінансова підтримка (допомога), повернута несвоєчасно або не в 
повному обсязі, стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства 
України. За порушення строків повернення фінансової підтримки (допомоги) 
стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки ПБУ за кожний день 
прострочення.

6. Контроль за виконанням порядку
6.1. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної 

фінансової підтримки (допомоги) покладається на Позикодавця та 
Позичальника.



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням XIV сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 05.10. 2021 р. «Про 
затвердження Порядку надання 
поворотної фінансової підтримки 
(допомоги) Комунальному підприємству 
Харківської районної ради 
«Комуненерго»

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
про надання поворотної фінансової підтримки (допомоги) 

Комунальному підприємству Харківської районної ради «Комуненерго»

смт. Безлюдівка “”2021 року

Безлюдівська селищна рада, в особі Безлюдівського селищного голови 
Кузьмінова Миколи Миколайовича, що діє відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (далі - Позикодавець), з однієї сторони та 
Комунальне підприємство Харківської районної ради «Комуненерго», в особі 
т.в.о. директора Масалітіна Вячеслава Валентиновича, який діє на підставі 
Статуту (далі - Позичальник), з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали даний 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ І СТРОКИ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до рішення XIII сесії VIII скликання від 17 вересня 2021 року 
«Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 р. «Про селищний бюджет Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами) Позикодавець 
надає грошові кошти у вигляді поворотної фінансової підтримки (допомоги), а 
Позичальник зобов’язується повернути надані кошти в порядку та на умовах, 
передбачених цим Договором.

1.2. Поворотна фінансова підтримка (допомога) - це сума коштів, що 
надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає 
нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 
користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення (п.п. 14.1.257 
п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).



2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова підтримка (допомога) надається у національній 
валюті України в сумі 4 000 000, 00 грн. (чотири мільйона гривень 00 коп.) у 
безготівковому порядку в межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на 
відповідні цілі.
2.2. Поворотна фінансова підтримка (допомога) надається Позичальнику на 
безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не 
стягується.
2.3. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на рахунок 
Позичальника.
2.4. Банківські рахунки для здійснення платежів у відповідності до Договору: 
Позикодавця:_________________________________________________________
Позичальника:__________________________________________________________
2.5. Поворотна фінансова підтримка (допомога) вважається 
наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту перерахування коштів на 
рахунок Позичальника.

2.6. Поворотна фінансова допомога використовується Позичальником для 
погашення заборгованості по оплаті за енергоносії і комунальні послуги.

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова підтримка (допомога) підлягає поверненню до 01 
травня 2022 р.
3.2. Повернення фінансової підтримки (допомоги) проводиться шляхом 
перерахування грошових коштів Позичальником на рахунок Позикодавця
3.3. У випадку, якщо дата повернення підтримки ( допомоги) припадає на 
день, який не є банківським днем, його слід перенести на наступний 
банківський день.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну 
фінансову підтримку (допомогу) до місцевого бюджету.
4.2. Позичальник зобов’язаний повернути поворотну фінансову підтримку ( 
допомогу) до закінчення терміну, визначеного п.3.1. Договору.
4.3, Сторони зобов’язані виконувати умови даного Договору та встановленого 
Порядку надання поворотної фінансової підтримки (допомоги) Комунальному 
підприємству Харківської районної ради «Комуненерго»

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН



5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 
своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Фінансова підтримка ( допомога), повернута несвоєчасно або не в повному 
обсязі, стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України. 
За порушення строків повернення фінансової підтримки (допомоги) стягується 
пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
5.3. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної 
фінансової підтримки (допомоги) покладається на Позикодавця та 
Позичальника.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають з 
Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
6.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо повне або часткове 
невиконання зобов'язань являється наслідком обставин непереборної сили 
(землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також інших обставин, які можуть 
мати місце на території України, зокрема: екологічні катастрофи, воєнні дії, 
страйки, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникають після 
укладення даного Договору.
7.2. Про настання зазначених у п. 8.1. обставин непереборної сили Сторони 
(Сторона) зобов’язані (зобов’язана ) письмово повідомити один одного (іншу 
Сторону) у десятиденний строк з дня їх виникнення.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та 
скріплення печатками Сторін і діє до 01 травня 2022 року, але в будь-якому 
випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від 
відповідальності за порушення його умов.
8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій 
формі та підписуються Сторонами.
8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.



8.5. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою по 
одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу та Є 
автентичними за змістом.
8.6. Сторони домовились, що строк позовної давності за цим Договором щодо 
стягнення невиплаченої суми поворотної фінансової підтримки (допомоги) та 
штрафних санкцій становить п’ять років.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
Безлюдівська селищна рада

62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, 
вул. Зміївська, 48
Р/Р______________________________
ДКСУ у Київ
Код ЄДРПОУ 04396555

Безлюдівський Селищний голова

ПОЗИЧАЛЬНИК
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
'КОМУНЕНЕРГО”
Юр. адреса: 62466, Харківська обл., 
Харківський р-н, селище міського 
типу Хорошеве, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 1 код СДРПОУ 
39402730
Р/Р________________________________

тел. 0503001026
Т.в.о. Директора

М. КУЗЬМІНОВ В. МАСАЛІТІН
м.п. м.п.



і

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 жовтня 2021 року

Про передачу комунального майна, 
що знаходиться у власності Безлюдівської 
селищної ради на баланс, у статутний фонд 
та господарське відання Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради

Керуючись рішенням II пленарного засідання І сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року «Про початок 
реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної ради, 
Васищівської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради», відповідно до статей 26, 30,60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

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

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

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з т.в.о. 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 та п. 2 цього рішення, 
згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 



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

// О

Безлюдівський селищний голова 
її

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток
до рішення XIVceciT Безлюдівської селищзної ради V1J1 скликання від 
(7£~10. 2021 р. «Про передачу комунального майна, що знаходиться у 
власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 
господарське відання Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради

ПЕРЕПІК
майна, ию перелається і комуна льної власності Без.ио.іівськоїселищної ради на баланс Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради

Перший іаступник Ье і.попівської о селищної о іує:

№ 1 Іервісна 
вартість. 

J рн.
з/п

Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта
Рік введення в 
експлуатацію Інвентарний номер

С ума зносу, 
грн.

Залишкова 
вар гість, грн.

1 1
2 3 4 5 6 7

1

Котел Slim 2 - ни 624X9 Харківська обл.смт Без полівка -Безлюдівська селищна рала
вул.Зміївська. 48 2

20)7
2017

10131445
10131445

20000.00
20000.00

Х000.00
8000.00

12000.00
12000.00

■)
Коїел КС - 16 2 ви 62466 Харківська обл с мі. Хороше во- ( елитна рала вхл. Миру 33

■1‘>Х9 
1989

10149103
10149104

600.50
600.50

600.50
600.50

0.00

Коїел опалювальний - 2пи 62467 Харківська об..’ селЛизогубівка- Лизогубівська 
селищна рала вх.ї.і [єн гральна 90

1 990
1990 101410001

101410003

640.00
640.00

640.00
640.00

0.00

-1
Козел AOI В-70 - 1 ті 62467 Харківська обл селЛизогубівка -Лизогубівська

селищна рада ву л.Центральна 90
2009

101410005 9692.00 88X3.00 Х09.00

5

Коїел опа.повальний «Віїязь»-1 ні і Харківська обл .селЛизогубівка вхл. Луговая 3 
. Іизоїу бівська бібліотека

20'4)
1

101410001 ЗОООО.ОО 250.00 29750.00

6
Коїел АО1 В-12 К( < - Іпп 6249] Харківська обл сел.Котляри Амбулаторія

пул.Миру 3
2017

1014X0024 6650.00 1940.00 4710.00 і

Всього 88823,00 29554,00 59269,00

Юрій СІП ЕПІЧНІ!!!



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 жовтня 2021 року

Про надання дозволу на внесення змін 
до видів економічної діяльності
Комунального некомерційного підприємства
Безлюдівської селищної ради
«Центр первинної медичної допомоги № З
Харківського району» та
затвердження нової редакції Статуту

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району» від 22.09.2021 року № 02-21/1825 щодо надання дозволу 
на внесення змін до видів економічної діяльності (КВЕД 68.20 Надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 
керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 57 Господарського Кодексу України, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

1. Розширити види діяльності та додати вид економічної діяльності 
«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна».

2. Надати згоду Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги №3 
Харківського району» на внесення змін до видів економічної діяльності (КВЕД 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна) та затвердження нової реддкщїСтатуту.

3. Затвердити нову редакш^От^^^додається).
4. Контроль за виконанням рішення поклас і и на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фіна^^їа^крмунальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XIV сесії селищної ради VIII 
скликання від 05 жовтня 2021 року

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» 

(нова редакція)

м. Харків 
2021 рік



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ №3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» (надалі - Підприємство) є 
закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним 
підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління 
медичним обслуговуванням населення Харківського району, вживає заходи з 
профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

1.2. Підприємство створене рішенням Харківської районної ради від 17 
травня 2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу 
охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги сел. Васищеве 
Харківського району».

1.3. Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та 
обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги сел. Васищеве Харківського району».

1.4. Підприємство засновано на відокремленій частині майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.

1.5. Засновником, Власником та органом управління майном 
Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Харківського району від 
імені яких виступає Безлюдівська селищна рада (надалі - Засновник). 
Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, а 
за галузевою спрямованістю - підвідомче місцевим органам виконавчої влади 
районного та обласного рівнів.

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я 
наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, 
нормативними актами Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківської районної державної адміністрації, відповідними рішеннями 
Харківської районної ради та Безлюдівської селищної ради, цим Статутом та 
іншими нормативними актами.

II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. на українській мові: повна назва - КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №3 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»; скорочена назва - КНП «ЦПМД №3 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»;



2.1.2. на англійській мові: повна назва - MUNICIPAL NON-COMMERCIAL 
ENTERPRISE OF BEZLYUDIVSKA VILLAGE ’’CENTER FOR PRIMARY 
MEDICAL ASSISTANCE 3 KHARKIV DISTRICT; скорочена назва - MNE 
«СРМА № 3 KHARKIV DISTRICT».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 62495, Харківська область, 
Харківський район, селище міського типу Васищеве, вулиця Зелена, будинок 
36.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної 
медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням 
населення, що постійно проживає (перебуває) на території Харківського 
району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та 
підтримки здоров’я громадян.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 
Підприємства є:

3.2.1. медична практика з надання первинної та інших видів
медичної допомоги населенню;

3.2.2. забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з
надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.3. організація надання первинної медичної допомоги у 
визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної 
медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я 
пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

3.2.4. проведення профілактичних щеплень;
3.2.5. планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

3.2.6. консультації щодо профілактики, діагностики, лікування 
хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 
а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.7. взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 
особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.8. організація відбору та спрямування хворих на консультацію 
та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 



також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку;

3.2.9. проведення експертизи тимчасової непрацездатності та 
контролю за видачою листків непрацездатності;

3.2.10. направлення на Медико-санітарну експертну комісію (далі - 
МСЕК) осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.2.11. участь у проведенні інформаційної та освітньо- 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу 
життя та вміння надання першої допомоги;

3.2.12. участь у державних та регіональних програмах щодо 
організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у 
визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового 
бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.13. участь у державних та регіональних програмах щодо 
скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих 
захворювань у порядку визначеному відповідними програмами 
та законодавством;

3.2.14. участь у визначенні проблемних питань надання первинної 
медичної допомоги в Харківському районі та шляхів їх вирішення;

3.2.15. надання рекомендацій Засновнику щодо розробки планів 
розвитку первинної медичної допомоги Харківського району;

3.2.16. визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 
своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.17. моніторинг забезпечення та раціональне використання 
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів;

3.2.18. забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.19. зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.2.20. залучення медичних працівників для надання первинної 
медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як 
фізичні особи - підприємці за договорами підряду, підтримка професійного 
розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.21. закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних 
для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.2.22. координація діяльності лікарів із надання первинної медичної 
допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 
вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими 
службами, що опікуються добробутом населення (соціальні служби, 



Товариство Червоного Хреста України, правоохоронні органи, служби 
порятунку, тощо);

3.2.23. надання платних послуг з медичного обслуговування 
населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.24. надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на 
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс 
заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань 
пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

3.2.25. надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають медичну допомогу на території Харківського району, а також будь- 
яким юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам;

3.2.26. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна.

3.2.27. інші функції, що випливають із покладених на Підприємство 
завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних 
навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство має право здійснювати іншу, ніж надання медичної 
допомоги, діяльність, не заборонену законодавством.

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 
обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на праві 
оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, який 
затверджується Засновником, самостійно організовує виробництво продукції 
(робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 
встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.



4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює 
чисельність і затверджує штатний розпис за погодженням із Засновником.

4.9. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати 
філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні 
підрозділи.

Філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені 
структурні підрозділи діють від імені Підприємства на підставі Положень, 
затверджених Підприємством. Підприємство має право бути засновником 
інших юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб (асоціацій, корпорацій, 
концернів і т.п.) згідно з нормами чинного законодавства.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на 
медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної 
практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну 
практику.

4.11. Підприємство має право укладати договори на медичне 
обслуговування відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної 
практики - сімейними лікарями та лікарями інших спеціальностей, які 
проводять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи 
підприємці.

4.12. Підприємство має право укладати договори з іншими 
комунальними та державними закладами (некомерційними підприємствами) 
охорони здоров’я про проведення діагностичних досліджень, що входять до 
компетенції первинної медико-санітарної допомоги, але для їх виконання у 
Підприємстві відсутні умови.

4.13. Підприємство має право укладати договори з іншими 
підприємствами, організаціями, установами та закладами для отримання 
послуг, проведення досліджень та обстежень тощо, для виконання яких у 
Підприємстві відсутні умови.

V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст Харківського району і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та 
оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, 
передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які 



стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі 
Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Харківського району, передане Підприємству відповідно до рішення про 
його створення;

5.3.2. кошти місцевих бюджетів;
5.3.3. кошти, отримані за договорами з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.4. власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського 
району, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та майно 
одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.5. цільові кошти;
5.3.6. кредити банків;
5.3.7. оплата від страхових компаній за надані медичні послуги;
5.3.8. грошові надходження від благодійних організацій;
5.3.9. грошові надходження від надання платних послуг відповідно 

до чинного законодавства України;
5.3.10. оплата від пацієнтів за наданні сервісні послуги пацієнтам 

(палата покращеного сервісу та інше) та іншим закладам охорони здоров’я і 
лікарям, що діють як фізичні особи-підприємці (ведення бухгалтерського 
обліку, закупка ліків та витратних матеріалів, тощо);

5.3.11. оплата за проведення тренінгів для населення, підприємств, 
лікарів, що діють як фізичні особи-підприємці (тренінги з профілактики 
захворювань, першої допомоги, здорового способу життя, ведення вагітності, 
грудного вигодовування тощо);

5.3.12. майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.3.13. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 
соціально-економічного розвитку району, інших програм розвитку медичної 
галузі ;

5.3.14. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України;

5.3.15. інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення 
майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством України.

5.4. Підприємству заборонено жодним чином розподіляти отримані 
доходи (прибутки) або їх частину серед Засновника, членів Підприємства, 
працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.5. Для забезпечення діяльності Підприємства Засновником 
утворюється статутний фонд, який складає Статутний капітал Підприємства.



Статутний фонд утворюється Засновником шляхом майнового та грошового 
внеску. Статутний капітал Підприємства складає 2 170 675,14 грн (два мільйони 
сто сімдесят тисяч шістсот сімдесят п’ять 14 коп.). Збільшення або зменшення 
статутного фонду Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
Порядок збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства 
встановлюється законом і статутом Підприємства.

5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 
завдань під гарантію Засновника.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 
облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до 
чинного законодавства України.

5.9. Доходи (прибутки) Підприємства, як неприбуткової організації, 
використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 
Статутом.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.2. самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою 
статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до 
своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 
діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 
забезпечення;

6.1.3. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво 
з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

6.1.4. самостійно, в межах діючого законодавства, встановлювати 
вартість тарифів на платні медичні послуги, які надаються підприємством поза 
договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з 
Національною службою здоров’я України;

6.1.5. самостійно визначати напрямки використання грошових 
коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України;

6.1.6. здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний 
та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;



6.1.7. залучати підприємства, установи та організації для реалізації 
своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.8. співпрацювати з іншими центрами та лікувально- 
профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими 
установами;

6.1.9. надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит;

6.1.10. створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно 
до чинного законодавства України за погодженням із Замовником;

6.1.11. здійснювати інші права, що не суперечать чинному 
законодавству.

6.2. Підприємство:
6.2.1. створює належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечує додержаггня законодавства про працю, правил та норм охорони 
праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.2. здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та 
статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:
6.3.1. керуватись у своїй діяльності Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 
нормативними актами та цим Статутом;

6.3.2. планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної 
комплексної політики в галузі охорони здоров’я на території Харківського 
району;

6.3.3. створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил 
та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.3.4. забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших 
обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно 
до чинного законодавства України;

6.3.5. розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників;

6.3.6. акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

6.3.7. утримувати будівлі, споруди і технічні засоби Підприємства 
та його підрозділів у належному стані;

6.3.8. забезпечити належну експлуатація та функціонування 
медичного обладнання у підрозділах І Іідприємства;

6.3.9. контролювати використання матеріально-технічних ресурсів у 
підрозділах Підприємства;

6.3.10. вести облік матеріальних цінностей, у т. ч. медичного 
обладнання та інвентарю;

6.3.11. планувати ремонтно-будівельні роботи, оснащення медичним 
обладнанням та інвентарем.



VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник.
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 

здійснює керівник Підприємства - Генеральний директор. Генеральний 
директор призначається на посаду, звільняється з посади та з яким 
подовжуються трудові відносини рішенням Засновника відповідно до діючого 
законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального 
директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 
визначаються контрактом.

7.3. Безлюдівський селищний голова укладає і розриває контракт з 
Генеральним директором та здійснює контроль за його виконанням у спосіб, 
визначений чинним законодавством.

7.4. Засновник:
7.4.1. затверджує статут 1 Іідприємства та зміни до нього;
7.4.2. визначає головні напрямки діяльності Підприємства, 

затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
7.4.3. затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання;
7.4.4. погоджує Підприємству штатний розклад;
7.4.5. погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.4.6. погоджує створення філій, представництв, дочірніх 
підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів (далі - Філії). 
Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого Засновником 
та затвердженого наказом Генерального директора;

7.4.7. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського 
району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.4.8. приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію 
Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, 
затверджує ліквідаційний баланс.

7.5. Генеральний директор:
7.5.1. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує 
від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає господарські 
договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та 
установах банків поточні та інші рахунки;



7.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за 
винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції 
Засновника;

7.5.3. організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, 
згідно з вимогами чинного законодавства, медичної допомоги;

7.5.4. несе відповідальність за формування та виконання 
фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його 
господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності 
Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання 
наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району і доходу 
згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством 
договорів;

7.5.5. користується правом розпорядження майном та коштами 
Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 
ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 
оперативного управління майна;

7.5.6. у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає 
вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників І Іідприємства;

7.5.7. забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та 
іншої документації;

7.5.8. у строки і в порядку, встановленому законодавством, 
повідомляє відповідні органи про будь-які зміни реєстраційних даних про 
Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Сдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7.5.9. подає в установленому порядку Засновнику квартальну, 
річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 
березня надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію 
про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а 
також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в 
оренду;

7.5.10. приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з 
роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством 
про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 
працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, 
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 
Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 
згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

7.5.11. забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.5.12. забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці;



7.5.13. уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати 
заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів;

7.5.14. несе відповідальність за збитки, завдані І Іідприємству з вини 
керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством;

7.5.15. затверджує положення про структурні підрозділи 
Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, 
зокрема:

7.5.15.1. Положення про преміювання працівників за підсумками 
роботи Підприємства;

7.5.15.2. Порядок надходження і використання коштів, 
отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

7.5.15.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку 
лікарських засобів та медичних виробів;

7.5.16. за погодженням із Засновником та відповідно до вимог 
законодавства має право укладати договори оренди майна;

7.5.17. укладає з місцевим районним органом виконавчої влади 
договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного 
бюджету;

7.5.18. вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника 
Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом.

7.6. Затверджує, в межах діючого законодавства, документи, що 
стосуються встановлення тарифів на платні медичні послуги, які надаються 
підприємством поза договорами про медичне обслуговування населення з 
Національною службою здоров’я України.

7.7. Генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Генерального директора, або неможливості 
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов'язки Генерального директора 
виконує заступник генерального директора чи інша особа згідно з 
функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. При Підприємстві можуть утворюватися опікунські ради, до складу 
яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники 
громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, 
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та 
інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї 
затверджуються наказом Генерального директора Підприємства.

VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає;
8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ;
8.1.2. Фінансово-економічний відділ;
8.1.3. Господарсько-допоміжний відділ;



8.1.4. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, денні 
стаціонари, медичні пункти, діагностичні відділі тощо).

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери 
діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Генеральним 
директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 
Підприємства затверджуються Генеральним директором Підприємства.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Генеральний директор визначає 
на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в 
установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням 
необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної 
доступності та якості медичної допомоги.

IX. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 
які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим 
колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 
Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, 
представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства 
відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язаний створювати умови, які 
б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник 
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Підприємства регулюю ться колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Генеральному 
директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому 
ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 
колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а 
також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій. 



винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна 
заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.8. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Генерального 
директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.9. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання 
зобов’язань щодо оплати праці.

9.10. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 
законодавством.

X. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам 
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та 
обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з 
дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 
прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і 
строк заявления кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 
повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 
дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 
комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 



перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія 
виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до 
доходу бюджету.

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи.

Генеральний директор
КНП Безлюдівської селищної ради
«ЦПМД № 3 Харківського району» Юрій ШМАТЬКО


