
УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

засідання виконавчого комітету № 06

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка

Члени виконкому:

Кузьмінов Микола Миколайович
Підкопай Анастасія Валеріївна
Стасова Яна Юріївна
Світличний Юрій Сергійович
Двойніков Сергій Леонідович
Пеженко Антоніна Олександрівна
Топчій Анатолій Григорович
Макаров Олександр Вячеславович
Московченко Олександр Миколайович
Небога Сергій Олександрович
Колісник Володимир Вікторович

Мочалова Світлана Іванівна
Різник Світлана Вікторівна
Гайденко Олена Борисівна

Запрошені: Гутовець А. О. - заступник голов из питань соціального 
захисту населення.
Воротніков С. В. - начальник відділу житлово-комунального 
господарства.
Шорох В.Д. - начальник служби у справах дітей

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

01/117 - Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна за 
проектом «Будівництво комплексу будівель і споруд розподільчого центру за 
адресою Харківська область, Харківський район, смт Васищеве, вул. 
Промислова, 12» ТОВ «АТБ- маркет».



02/118 - Про присвоєння поштової адреси садовому будинку в садовому 
товаристві «Верстатобудівник» в смт Хорошеве Харківського району гр. Циб 
Людмилі Миколаївні.

03/119 - Про присвоєння поштової адреси садовому будинку в садовому 
товаристві «Верстатобудівник» в смт Хорошеве Харківського району гр. 
Середі Ользі Миколаївні.

04/120 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Ганнус Людмилі 
Павлівні.

05/121 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт 
Хорошеве Харківського району Харківської області гр. Чуприн Тетяні 
Євгенівні.

06/122 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Балакереву Сергію 
Анатолійовичу.

07/123 - Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Бересток Олені 
Костянтинівні, гр. Коломійцю Юрію Леонідовичу, гр. Єльміній Надії 
Павлівні.

08/124 - Про надання матеріальної допомоги гр. Пономаренко Любов 
Іванівні.

09/125 - Про надання матеріальної допомоги гр. Стойко Юлії Юріївні.

10/126 - Про надання матеріальної допомоги гр. Пащенко Олександру 
Анатолійовичу.

11/127 - Про надання матеріальної допомоги гр. Полоротовій Валентині 
Василівні.

12/128 - Про надання матеріальної допомоги гр. Земляному Юрію 
Михайловичу.

13/129 - Про надання матеріальної допомоги гр. Закривидорозі Наталі 
Олександрівні.

14/130 - Про надання матеріальної допомоги гр. Туровій Тетяні 
Володимирівні.



15/131 - Про надання матеріальної допомоги гр. Пономаренко Івану 
Івановичу.

16/132 - Про надання матеріальної допомоги гр. Луценко-Іщуковій Тамарі 
Миколаївні.

17/133 - Про надання матеріальної допомоги гр. Православній Алевтині 
Вікторівні.

18/134 - Про надання матеріальної допомоги гр. Будайчик Ганні Іванівні.

19/135 - Про надання матеріальної допомоги гр. Блудової Валентини 
Григорівни.

20/136 - Про надання матеріальної допомоги гр. Тонкій Тетяні Петрівні.

21/137 - Про надання матеріальної допомоги гр. Кібкало Любов Андріївні.

22/138 - Про надання матеріальної допомоги гр. Журавель Олені Анатоліївні.

23/139 - Про надання матеріальної допомоги гр. Будайчик Михайлу 
Івановичу.

24/140 - Про надання матеріальної допомоги гр. Сущенко Валентині 
Вікторівні.

25/141 - Про надання матеріальної допомоги гр. Фесенко Івану Павловичу.

26/142 - Про надання матеріальної допомоги гр. Масалову Сергію 
Васильовичу.

27/143 - Про надання матеріальної допомоги гр. Булдіній Світлані Павлівні.

28/144 - Про надання матеріальної допомоги гр. Яковенко Тетяні Іванівні.

29/145 - Про надання матеріальної допомоги гр. Касторновій Наталі Іванівні.

30/146 - Про надання матеріальної допомоги гр. Гриньову Віктору 
Валентиновичу.

31/147 - Про надання матеріальної допомоги гр. Мачульській Зої Федорівні.

32/148 - Про надання матеріальної допомоги гр. Сущенко Оксані 
Валентинівні.



33/149 - Про надання матеріальної допомоги гр. Халій Валерію
Миколайовичу.

34/ 150 - Про надання матеріальної допомоги гр. Іхненко Валентині 
Володимирівні.

35/151 - Про надання матеріальної допомоги гр. Демченко Олексію 
Михайловичу.

36/152 - Про надання матеріальної допомоги гр. Бубнова-Срібній Ірині 
Назьмутдіновій.

37/153 - Про надання матеріальної допомоги гр. Колєснік Наталі Іванівні.

38/154 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Кубишкіну Миколі 
Олександровичу.

39/155 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт 
Хорошеве Харківського району Харківської області гр. Петленко Юрію 
Васильовичу.

40/156 - Про переведення харчування в закладах дошкільної освіти 
Безлюдівської селищної ради на санаторні норми з 01.06.2021 р. по 
31.08.2021 р

41/157 - Про затвердження порядку видалення дерев, кущів та інших зелених 
насаджень в межах населених пунктів території Безлюдівської селищної 
ради.

42/158 - Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень 
та їх відновної вартості на території Безлюдівської селищної ради.

43/159 - Про надання дозволу на видалення аварійних дерев на території 
Безлюдівської селищної ради.

44/160 - Про визнання Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з вивезення твердих 
побутових відходів та затвердження тарифу на вивезення твердих побутових 
відходів на території Безлюдівської селищної ради (с. Котляри, с. Темнівка, с. 
Кірсаново, с. Шубіно, с. Хмарівка, с. Мовчани, с. Лизогубівка) для всіх 
категорій споживачів.

45/161 - Про визнання рішень виконавчих комітетів Васищевської, 
Хорошевської, Безлюдівської селищних рад про визначення виконавцем



послуг з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «Комунсервіс»2018» 
такими, що втратили чинність.

46/162 - Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення твердих побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на 
території смт Васищеве, смт Безлюдівка, смт Хорошеве.

47/163 - Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної 
документації на «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська 
область, Харківський р-н, смт Васищево, вул. Орешкова, 49»

48/164 - Про надання дозволу на розроблення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію газових котелень для теплопостачання шкіл в 
смт Хорошеве, смт Васищеве, смт Безлюдівка.

49/165 - Про надання пільг по платі за харчування дітей в закладах 
дошкільної освіти Безлюдівської селищної ради на 2021 рік.

50/166 - Про надання пільг по платі за харчування дітей в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2021 рік.

51/167 - Про затвердження посадових інструкції КУ «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради.

52/168 - Про закриття роботи Комунальних закладів Безлюдівський, 
Хорошівський, Васищівський заклади дошкільної освіти (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради для проведення поточного ремонту та 
профілактичних робіт.

53/169 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт Безлюдівка, вул. 
Зміївська, 48/2 (капітальний ремонт)».

54/170 - Про звільнення гр. Огли Христину Маджарівну від плати за 
відвідування її доньки КЗ «Хорошівський заклад дошкільної освіти (ясла- 
садок) Безлюдівської селищної ради».

55/171 — Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

56/172 - Про надання матеріальної допомоги гр. Золотько Миколі 
Матвійовичу.

57/173 - Про надання матеріальної допомоги гр. Денисовій Лідії Миколаївні.



58/174 - Про надання матеріальної допомоги гр. Волканову Степану 
Степановичу.

59/175 - Про надання матеріальної допомоги гр. Галушко Ганні Пилипівні.

60/ 176 - Про надання матеріальної допомоги гр. Кануннік Тетяні Василівні.

61/177 - Про надання матеріальної допомоги гр. Бутко Михайлу 
Сергійовичу.

62/178 - Про затвердження кошторисної частини проектної документації за 
робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по 
вул. Вишнева смт Васищеве Харківського району Харківської області».

63/179 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат та коридорів будівлі 
гуртожитку (крім квартири № 14 загальною площею 15,70 кв.м) по вулиці 
Миру № 3 в селі Котляри, Харківського району, Харківської області.

64/180 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт приміщень КПП Безлюдівської ради ЦПМД № З 
Харківського району «Амбулаторія ЗПСМ смт Хорошеве (каб. 16, каб.№ 18, 
хол № 5, хол № 6) за адресою: смт Хорошеве, вул. Миру, буд. 21 Харківська 
область Харківський район».

65/181 - Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у 
виконавчих органах Безлюдівської селищної ради.

66/182 - Про стан утримання та виховання дітей в сім’ях опікунів, 
піклувальників та виконання покладених на них обов’язків.

67/183 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Васищевський ліцей 
Безлюдівської селищної ради»» за адресою вул. Орешкова, 35 смт Васищеве 
Харківського району Харківської області.

68/184 - Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо 
запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік.

69/185 - Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо 
запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 
року.



70/186 - Про розгляд листа від КП «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради.

71/187 - Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів.

СЛУХАЛИ: рішення № 117-181
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай 
ВИРІШИЛИ: рішення № 117-181 прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: рішення № 182
ДОПОВІДАЄ: начальник служби у справах дітей В. Шорох
ВИРІШИЛИ: рішення № 182 - прийнято до відома.
СЛУХАЛИ: рішення № 183
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішення №183 прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: рішення № 184, №185
ДОПОВІДАЄ: начальник житлово-комунального відділу Є. Воротніков
ВИРІШИЛИ: рішення № 184, №185- прийнято до відома.

Безлюдівський селищний голова/С^Ґ М. КУЗЬМІНОВ
р / \yAV\\ < ■ 'г

Секретар виконкому А. ПІДКОПАЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В ИКОН А В Ч И Й КО МІГ ЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 1 1 7

«Про присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна за проектом 
«Будівництво комплексу будівель і споруд 
розподільчого цен гру за адресою 
Харківська область, Харківський район, 
емі Васищеве, вул. Промислова, 12» 
ГОВ «АТБ - маркет»»

Розглянувши заяву генерального директора ГОВ «АТБ-маркет» II. А. 
Шаповалова, щодо присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомою майна, 
шо знаходиться на земельній ділянці (кадастровий номер 
о.325 І 56400:02:001:0045), керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

В И Р І НІ И В:

і. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомою майна - вхлиця 
Промислова 12, ем г Васищеве Харківською району Харківської області.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И КО Н А В Ч И Й КО М11 ЕТ

Р І Ні Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № і 18

«Про присвоения поштової адреси 
садовому(дачному)будинку 
в сім і . Хорошеве
гр. Циб Людмилі Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Циб Людмили Миколаївни, яка зареєстрована 
Харківська область м. Харків, вул. Бучми 8-А кв. 42, щодо присвоения 
поштової адреси садовому (дачному) будинку в смт. Хорошеве, керуючись 
сі. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

В Н Р І НІ И В:

І. і Ірисвоїти поштову адресу садовому (дачному) будинку будинок № 
14, ряд 15 в садівничому товаристві «Верстатобудівник», що 
розташоване за межами населеного пункту емг Хорошеве Харківського 
району Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого закОнбдшш• ва України.

Бсзлюдівський селищний голова М. КУЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И КО IIА В Ч И Й КО МI I ЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 119

«Про присвоения поштової адреси 
садовому(дачному)будинку 
в смт. Хорошеве
гр. Середі Ользі Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Середи Ольги Миколаївни, яка зареєстрована 
Харківська область м. Харків, вул. II. Свинаренко 18 кв. 36, щодо присвое ния 
поштової адреси садовому (дачному) будинку в смт. Хорошеве, керуючись 
ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комі тез Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

І. І Ірисвоїти поштову адресу садовому (дачному) будинку будинок № 
16, ряд 15 в садівничому товаристві «Верстатобудівник», що 
розташоване за межами населеного пункту смт Хорошеве Харківського 
району Харківської област і.

2. Оформити документи згідно діюч

Безлюдівський селищний голова

ївства України

М. КУЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I HI Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт. Безлюдівка № 120

«Про присвоєння поштової адреси
житловому будинку по вулиці Чайковського
в смт. Безлюдівка Харківського району Харківського району 
гр. Ганнус Людмилі Павлівні»

Розглянувши заяву гр. Ганнус Людмили Павлівни, яка зареєстрована 
Харківська область Харківський район смт Безлюдівка, вул. Чайковського, 
буд. 64, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. 
Безлюдівка, керуючись ст. ЗО Закону України «І Іро місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИ В:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - вулиця 
Чайковського будинок 64, смт Безлюдівка Харківського району, 
Харківської обласз і.

2. Оформити документи згідно діючого зшаднодавства України.

М. КУЗЬМ ШОВБез людівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт. Безлюдівка № 12 І

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку по вулиці Горького 
в смт. Хорошеве Харківського району 
єр. Чуприн Тетяні Євгенівні»

Розглянувши заяву гр. Чуприн Тетяни Євгенівни, яка зареєстрована 
Харківська область м. Харків, вул. Ст. Шишківська 6 кв. 184. щодо 
присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. Хорошеве, 
керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИ В:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - вулиця Горького 
будинок 11, смт Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого затєш.ірдавства України

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМ ШОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I 111 Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт. Безлюдівка № 122

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку по вулиці Бережній 
в смт. Безлюдівка Харківського району 
гр. Балакереву Сергію Анатолійовичу»

Розглянувши заяву гр. Балакерева Сергія Анатолійовича, який 
зареєстрований Харківська область м. Харків, вул. Олімпійська 35 кв. 70. 
щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. Безлюдівка, 
керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ 111 И В:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - вулиця Бережна 
будинок 45, смз Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючогодаконодавства України.

Безлюдівський селищний голова М. КУ ЗЬМ І МОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 123

«Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна
по вулиці Зміївській
в смт. Безлюдівка Харківського району 
гр. Бересток Олені Костянтинівні 
гр. Коломієць Юрію Леонідовичу 
гр. Єльміній Надії Павлівні»

Розглянувши заяву від гр. Бересток Олени Костянтинівни, яка 
зареєстрована за адресою м. Харків, вул. Мироносицька 54 кв. 28, гр. 
Коломієць Юрія Леонідовича, який зареєстрований за адресою Харківська 
область, Куп’янський район, пл. Жовтнева 4 кв. 29, гр. Єльміної Надії 
Павлівни, яка зареєстрована за адресою Харківська область, Харківський 
район, смт Безлюдівка вул. Зміївська, буд. 116, щодо присвоєння поштової 
адреси об’єктам нерухомого майна, відповідно до поділу, керуючись ст. ЗО 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна 45/100 часток, 

що належить Бересток Олені Костянтиновні - вулиця Зміївська
№ 63 Б, смт Безлюдівка Харківського району, Харківської області.
2. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна 41/100 часток, 

що належить Коломієць Юрію Леонідовичу - вулиця Зміївська
№ 63 В, смт Безлюдівка Харківського району, Харківської області.

3. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна 14/100 часток, 
що належить Єльміній Надії Павлівні - вулиця Зміївська № 63 Г, смт 
Безлюдівка Харківського району, Харківської області.

4. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

Безлюдівський селищний голова
■ лоНУ X,- z

М. КУ ЗЬМ ШОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р J HI Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 124

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Пономаренко Любові Іванівні »

Розглянувши заяву гр. Пономаренко Любов Іванівни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Івана Підкопая, буд. 1 з проханням надати матеріальну 
допомогу на вирішення соціально-побутових питань, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИ В:

1. Надати гр. Пономаренко Любов Іванівні допомогу 
соціально-побутових питань в сумі 1500,00 гривень.

на вирішення

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера централізованої бух 
Калашник О.М.

івської селищної ради

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМПіОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І ПІ Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 125

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Стойко Юлії Юріївні »

Розглянувши заяву гр. Стойко Юлії Юріївни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Чайковського, буд. 1546 з проханням надати матеріальну 
допомогу на вирішення соціально-побутових питань, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ Ш И В:

1. Надати гр. Стойко Юлії Юріївні допомогу на вирішення соціально- 
побутових питань в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головною 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калаш ни к О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 126

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Пащенко Олександру Анатолійовичу »

Розглянувши заяву гр. Пащенко Олександра Анатолійовича, який 
зареєстрований смт Васищеве, вул. Орешкова, буд. 21 кв. 87 з проханням 
надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, як 
учаснику бойових дій, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІ Ш И В:

1. Падати гр. Пащенко Олександру Антолійовичу допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань, як учаснику бойових дій, в сумі 1000,00 
гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера централізованої бухгалтерії
Калашник О.М. /Л

ської селищної ради

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 127

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Полоротовій Валентині Василівні »

Розглянувши заяву гр. Полоротової Валентини Василівни, яка 
зареєстрована смт Васищеве, вул. 8-го Березня, буд. 15 з проханням надати 
матеріальну допомогу у зв’язку зі смертю та похованням сина, керуючись ст. 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. ІІолороговій Валентині Василівні допомогу у зв’язку зі 
смертю та похованням сина в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІІЮВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

р і н і е н н я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 128

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Земляному Юрію Михайловичу »

Розглянувши заяву гр. Земляного Юрія Михайловича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Харківська, буд. 54а з проханням 
надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ НІ И В:

1. Падати гр. Земляному Юрію Михайловичу допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань в сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІІЮВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I HI Е И Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 129

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Закривидорозі Наталі Олександрівні »

Розглянувши заяву гр. Закривидороги Наталі Олександрівни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 175»б» з проханням 
надати матеріальну допомогу у зв’язку зі смертю та похованням чоловіка, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ НІ И В:

1. Надати гр. Закривидорозі Наталі Олександрівні допомогу зв’язку зі 
смертю та похованням чоловіка в сумі 1000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії ^з.дюЖвської селищної ради 
К ал аш н и к О. М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р 1 НІ Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 130

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Туровій Тетяні Володимирівні »

Розглянувши заяву гр. Турової Тетяни Володимирівни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 160 кв. З з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв'язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ 111 И В:

1. Надати гр. Туровій Тетяні Володимирівні допомогу на лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера пені ралізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІИОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 131

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Пономаренко Івану Івановичу »

Розглянувши заяву гр. Пономаренко Івана Івановича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Стадіонна буд. 7, з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після проведеної операції 
дружини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

І. Падати гр. Пономаренко Івану Івановичу допомогу на лікування та 
реабілітацію після проведеної операції дружини в сумі 2000,00 
гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Кал аі і гни к О. М.

Безлюдівський селищний голова
1 І

М. КУЗЬМІІЮВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 132

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Луценко-Іщуковій Тамарі Миколаївні »

Розглянувши заяву гр. Луценко-Іщукової Тамари Миколаївни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул. Юності буд. 14 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ Ш И В:

1. Надати гр. Луценко-Іщуковій Тамарі Миколаївні допомогу на 
лікування та придбання ліків в сумі 1000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти па головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Кал аши и к О. М. ",

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 133

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Православній Алевтині Вікторівні »

Розглянувши заяву гр. Православної Алевтини Вікторівни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул.. Кооперативна буд. 19 кв. 26, з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків після операції, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Православній Алевтині Вікторівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після операції в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головною 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голо М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р 1 III Е И Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 134

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Будайчик Ганні Іванівні »

Розглянувши заяву гр. Будайчик Ганни Іванівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, в-д Мостобудівників буд. 13 кв. 15, з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Будайчик Ганні Іванівні допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУ ЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБДАСИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І НІ Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 135

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Блудовій Валентині Григорівні »

Розглянувши заяву гр. Блудової Валентини Григорівни, яка 
зареєстрована с. Хмарівка, вул. Кооперативна, буд. 55 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв'язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Блудовій Валентині Григорівні допомогу на лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради
Калашник О.М

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I IIІ Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 136

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Тонкій Тетяні Петріні »

Розглянувши заяву гр. Тонкої Тетяни Петрівни, яка зареєстрована с. 
Лизогубівка, вул. Рубіжна буд. З з проханням надати матеріальну допомогу 
на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Тонкій Тетяні Петрівні допомогу на лікування та придбання 
ліків в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М. ''

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 137

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Кібкало Любов Андріївні»

Розглянувши заяву гр. Кібкало Любов Андріївни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, в-д Мостобудівників, буд. 17 кв. 6 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Падати гр. Кібкало Любов Анатоліївні допомогу на лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 138

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Журавель Олені Анатоліївні»

Розглянувши заяву гр. Журавель Олени Анатоліївни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, пров. Стадіонний, буд. 4 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ ПІ И В:

1. Надати гр. Журавель Олені Анатоліївні допомогу на лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтеріт-Бе^людівської селищної ради 
Калатни к О.М. /o-'-A'

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІІЮВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 139

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Будайчик Михайлу Івановичу»

Розглянувши заяву гр. Будайчик Михайла Івановича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, в-д Мостобудівників буд. 13 кв. 15, з 
проханням надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків для 
онука, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Будайчик Михайлу Івановичу допомогу на лікування та 
придбання ліків для онука в сумі 1500,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
К ал аш н и к О. М.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 140

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Сущенко Оксані Валентинівні »

Розглянувши заяву гр. Сущенко Оксани Валентинівни, яка зареєстрована 
с. Лизогубівка, вул. Центральна, буд. 6 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та реабілітацію після операції, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ I1J И В:

1. Надати гр. Сущенко Оксані Валентинівні допомогу на лікування та 
реабілітацію після операції в сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
К ал а н і н и к О. М. х

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 141

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Фесенко Івану Павловичу »

Розглянувши заяву гр. Фесенко Івана Павловича, який зареєстрований 
смт Хорошеве, вул. Колективна, буд. 47 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

І. Надати гр. Фесенко Івану Павловичу допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 5000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням нього рішення покласти на головного 
бухгалтера нейтралізованої бухгалтерії._Дезлюдівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 142

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Масалову Сергію Васильовичу »

Розглянувши заяву гр. Масалова Сергія Васильовича, який 
зареєстрований с. Котляри, пров. Польовий, буд. 19 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Падати гр. Масалову Сергію Васильовичу допомогу на лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калаш ни к О. М.

/ / A 0г[[Іі^
Безлюдівеький селищний голова ЦІ Д М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н II Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 143

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Булдіній Світлані Павлівні »

Розглянувши заяву гр. Булдіної Світлани Павлівни, яка зареєстрована 
смт Васищеве, вул. Кудрява, буд. 13 «Б» з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ III И В:

І. Надати гр. Булдіній Світлані Павлівні допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 2500,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головною 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Бс дідівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 144

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Яковенко Тетяні Іванівні »

Розглянувши заяву гр. Яковенко Тетяни Іванівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Журавлина, буд. 12 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та реабілітацію після операції доньки, керуючись сі. 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Яковенко Тетяні Іванівні допомогу на лікування та 
реабілітацію після операції доньки в сумі 5000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 145

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Касторновій Наталі Іванівні »

Розглянувши заяву гр. Касторнової Наталі Іванівни, яка заресстрована 
смт Безлюдівка, пл. Стадіонна буд. 53 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків для доньки, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Касторновій Наталі Іванівні допомогу на лікування та 
придбання ліків для доньки в сумі 5000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

У''

Безлюдівський селищний голова Z'V М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е И II Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 146

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Гриньову Віктору Валентиновичу »

Розглянувши заяву гр. Гриньова Віктора Валентиновича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, в-д Стадіонний, буд. 1 кв. 5-6 з проханням 
надали матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Гриньову Віктору Валентиновичу допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 1000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I HI Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 147

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Мачульській Зої Федорівні »

Розглянувши заяву гр. Мачульської Зої Федорівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Перемоги буд. 106, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ 111 И В:

І. Надати гр. Мачульській Зої Федорівні допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 148

«Про падання матеріальної допомоги 
гр. Сущенко Валентині Вікторівні »

Розглянувши заяву гр. Сущенко Валентини Вікторівни, яка 
зареєстрована с. Котляри, вул. Миру, буд. 2 кв. 14 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Сущенко Валентині Вікторівні допомогу на лікування, у 
зв'язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 149

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Халій Валерію Миколайовичу »

Розглянувши заяву гр. Халій Валерія Миколайовича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 4 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 
Закону України «І Іро місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

І. Падати гр. Халій Валерію Миколайовичу допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлиідівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н II Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 150

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Іхненко Валентині Володимирівні »

Розглянувши заяву гр. Іхненко Валентині Володимирівні, яка 
зареєстрована смт Васищеве, вул.. Орешкова буд. 83 «А» кВ. 44, з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною 
хворобою COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Іхненко Валентині Володимирівні допомогу па лікування, у 
зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник ().\1. X

М. КУЗЬМІПОВБезлюдівеький селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 151

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Демченко Олексію Михайловичу »

Розглянувши заяву гр. Демченко Олексію Михайловичу, який 
зареєстрований смт Хорошеве, вул. Весняна, буд. 25 з проханням начати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків, керуючись ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Демченко Олексію Михайловичу допомогу на лікування та 
придбання ліків в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I II I Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 152

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Бубнова-Срібній Ірині Назьмутдинівні »

Розглянувши заяву гр. Бубнова-Срібної Ірини Назьмутдинової, яка 
зареєстрована смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83 кв. 45 з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування чоловіка, керуючись ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

І. Надати гр. Бубнова-Срібній Ірині Назьмутдиновні допомогу на 
лікування чоловіка в сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії.Бездюдівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 153

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Колєснік Наталі Іванівні »

Розглянувши заяву гр. Колєснік Наталі Іванівни, яка зареєстрована смі 
Хорошеве, тупік/провулок Станційний буд. 5/7 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, у зв'язку з перенесеною хворобою 
COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Колєснік Наталі Іванівні допомогу на лікування, у зв’язку з 
перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалт^СіВезлїЬдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РИП Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 154

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку та замальній ділянці 
в смт. Васищеве
гр. Кубипікіну Миколі Олександровичу»

Розглянувши заяву гр. Кубишкіна Миколи Олександровича, який 
зареєстрований Харківська область м. Харків, вул. Краснодарська буд. 1711: 
кВ. 98, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку та земельній 
ділянці в смт. Васищеве, керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку та земельній ділянці - 
вулиця Зелена 63 А, смт Васищеве Харківського району, Харківської 
області.

2. Оформити документи згідно діючснуізакрнодавства України.

Безлюдівеький селищний голов М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І ПІ Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка

«Про присвоения поштової адреси 
житловому будинку по вулиці Матросова 
в смт. Хорошеве Харківського району 
гр. Нетленко Юрію Васильовичу»

Розглянувши заяву гр. Нетленко Юрія Васильовича, який 
зареєстрований Харківська область Харківський район смт Хорошеве, вул.. 
Матросова la, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. 
Хорошеве, керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

І. Присвоїли поштову адресу житловому будинку - вулиця Матросова 
будинок 1а, смт Хорошеве, Харківського району, Харківської облає і і.

2. Оформити документи згідно діючогодак^нодавства України.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 156

«Про переведення харчування в Комунальних
закладах Безлюдівеький, Васищівський, Хорошівський 
закладах дошкільної освіти (ясла-садок) на санаторні норми 
з 01.06.2021 р. по 31.08.2021 р.»

Розглянувши подання від начальника відділу освіти Оксани 
Криволапової про переведення харчування в комунальних закладах 
Безлюдівеький, Васищівський, Хорошівський закладах дошкільної освіти 
(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради на санаторні норми з 01.06.2021 р. 
по 31.08.2021 р. та збільшення вартості харчування на 10% від загальної 
вартості харчування вихованців, на виконання Законів України “Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), «Про дошкільну освіту (ст. 
19,24), «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах» (із змінами), враховуючи інструктивно-методичні 
рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 
16.03.2012 № 1/9-198, з метою належної підготовки та проведення оздоровчої 
літньої кампанії у 2021 році, додержання законодавства у сфері оздоровлення 
та відпочинку дітей, виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Перевести харчування дітей в Комунальних закладах Безлюдівеький, 

Васищівський, Хорошівський закладах дошкільної освіти (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради на санаторні норми з 01.06.2021 р. по 
31.08.2021 р. та збільшити вартість харчування на 10% від загальної вартості 
харчування вихованців.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії. Безлюдівської селищної ради
Калашник О.М. £ !

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 157

«Про затвердження порядку 
видалення дерев, кущів та інших 
зелених насаджень в межах
населених пунктів території
Безлюдівської селищної ради»

З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів 
рослинного світу на території Безлюдівської селищної ради, керуючись ст. 6 
Закону України „Про рослинний світ”, Правилами утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
10.04.2006р. №105, Постановою КМУ від 01.08.2006р. за № 1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
рекомендацій постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
екології та земельних відносин, виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити порядок видалення дерев, кущів та інших зелених
насаджень в межах населених пунктів території Безлюдівської селищної ради 
(далі по тексту -Порядок) - додаток 1

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань земельних відносин та екоЛогіц

Безлюдівський селищний голов М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету Безлюдівської 

селищної ради № 157 від 
15.04.2021 року

Порядок
видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень в межах 

населених пунктів території Безлюдівської селищної ради

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених 
насаджень (далі - зелені насадження) в межах населених пунктів території 
Безлюдівської селищної ради.

2. Видалення зелених насаджень на території Безлюдівської селищної ради 
здійснюється у разі:
- реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;
- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 
сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється 

деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні 

повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і 
розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, 
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 
електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 

Видалення зелених насаджень на території Безлюдівської селищної ради 
здійснюється за рішенням виконавчого комітету, (далі — компетентний орган) 
та на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього 
Порядку).
4. Підставою для прийняття рішення виконавчим комітетом Безлюдівської 
селищної ради є заява юридичної чи фізичної особи (далі — заявник) про 
видалення зелених насаджень.



Виконавчий комітет протягом трьох днів після надходження заяви 
затверджує склад відповідної комісії.
До складу комісії входять:

- представники заявника,
- власника земельної ділянки (користувача),
- представник виконавчого комітету,
- територіального органу Держекоінспекції,
- у разі потреби - балансоутримувача території та комунального 

підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.
Під час формування складу комісії виконавчий комітет протягом двох 

днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу 
Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), 
балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює 
утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.

Територіальний орган Державної екологічної інспекції України та 
заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту 
надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про 
включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень виконавчий комітет протягом трьох днів 
затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від 
участі представників територіального органу Держекоінспекції та 
заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких 
представників.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених 
насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих 
насаджень, що підлягають видаленню, за зразком, затвердженим Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує 
причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному 
комісією акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності 
представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один 
примірник акта у триденний строк надсилається до територіального 
органу Державної екологічної інспекції України.

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення виконавчого 
комітету про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація 
про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на 
земельній ділянці.

Виконавчий комітет у місячний строк після надходження зазначеного 
проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення 
і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості 
зелених насаджень, що підлягають видаленню.



5. Ордер на видалення зелених насаджень виконавчий комітет видає не пізніше 
наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату 
відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень здійснюється на підставі 
Методики визначення відновної вартості зелених насаджень , затвердженої 
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 12 травня 2009 року N 127.

Кошти отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень, що 
належать до комунальної власності, зараховуються до спеціального фонду 
бюджету Безлюдівської селищної ради.
б. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється 

деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні 

повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і 
розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, 
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 
електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
7. Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів 

різного походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює 
балансоутримувач на підставі акту обстеження зелених насаджень, що 
складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та 
надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень 
загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або 
юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з 
подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього 
Порядку.

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та 
кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх 
відновної вартості.

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у 
приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням 



власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної 
вартості.

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній 
ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній 
особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної 
особи.

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №158 

«Про утворення комісії з питань 
визначення стану зелених насаджень 
та їх відновної вартості на території 
Безлюдівської селищної ради»

Керуючись Правилами утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених наказом міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105, 
Постановою КМУ від 01.08.2006р. за № 1045 «Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», ст.28 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», п.п.7 п. а ст.ЗО, п.З ч.2,4 ст.42, 
ч.б ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх 
відновної вартості на території Безлюдівської селищної ради та затвердити її 
склад згідно з додатком 1.

2. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою КМУ №1045 
від 01.08.2006р. зі змінами.

3. Визнати рішення Виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 
№72 від 16.04.2019р. «Про утворення комісії з питань визначення стану зелених 
насаджень та їх відновної вартості на території смт. Безлюдівки» таким, що 
втратило чинність з «16» квітня 2021 р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин та екології. р / г*'"

£ о І vW' /v
Безлюдівський селищний голова J/L М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету Безлюдівської 

селищної ради № 158 від
15.04.2021 року

Комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 
вартості на території Безлюдівської селищної ради , у складі:

Голова комісії: Кузьмінов Микола Миколайович - Безлюдівський селищний 
голова

Члени комісії:
1. Підкопай Анастасія Валеріївна - керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету;
2. Воротніков Сергій Володимирович - начальник відділу житлово- 

комунального господарства;
3. Ломановський Роман Вікторович - представник Державної екологічної 

інспекції (за згодою);
4. Ткаченко Марина Вікторівна - землевпорядник Безлюдівської селищної 

ради;
5. Гоменюк Микола Петрович - депутат Безлюдівської селищної ради.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 159

«Про надання дозволу на видалення 
аварійних дерев на території
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши звернення Синової Яни Сергіївни, та у зв’язку з 
необхідністю виконання вимог Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджених наказом міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. 
№105, керуючись Постановою КМУ від 01.08.2006р. за № 1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах України», наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 12.05.2009р.№127 «Про затвердження Методики 
визначення відновної вартості зелених насаджень», п.п.7 п. а ст.ЗО, п.З ч.2,4 
ст.42, ч.б ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Надати виконавцю послуг з видалення зелених насаджень, визнаному 

у відповідності до вимог чинного законодавства дозвіл на видалення аварійних 
дерев на території Безлюдівської селищної ради згідно переліку (Додаток 1).

2. Видати заявнику ордер на видалення зелених насаджень.
3. Ділову деревину облікувати на складі виконавця послуг з видалення

зелених насаджень.
4. Непридатну для використання деревину вивезти на сміттєзвалище та 

провести благоустрій території.
5. Копію рішення направити голові комісії з питань визначення стану 

зелених насаджень та їх відновної вартості на території Безлюдівської селищної 
ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника селищного голови Світличного Ю.С. /
Безлюдівеький селищний голова Д М. КУЗЬМІПОВ

Ш?;



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету Безлюдівської 
селищної ради № 159 від 
15.04.2021 року

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№
3
/

п

П.І.П. 
та 
Адреса 
заявник 
а

Вид 
зелен 
их 
насад 
жень

в 
і 
к

Діаме 
тр 
стовбу 
ра на 
висоті 
1.3 м. 
від 
землі. 
см.

В 
и 
с 
0 
т 
а, 
м

Кіл 
ькі 
сть

Шт

Якісний стан 
зелених 
насаджень 
(хороший, 
задовільний, 
незадовільний 
)

Підлягає 
зрізуванн 
ю чи 
пересадж 
уванню

1 тсисил, 4^.

Разом підлягають видаленню : дерев

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 160

Про визнання Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради 
виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів 
та затвердження тарифу на вивезення твердих побутових 
відходів на території Безлюдівської селищної ради 
(с. Котляри, с. Мовчани с. Лизогубівка
с. Кірсаново, с. Темнівка, с. Хмарівка, с. Шубіно) 
для всіх категорій споживачів

Керуючись ст.ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом 
України «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 
відходів», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 
«Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими 
відходами», Постановою КМУ від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження 
Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення 
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 
Безлюдівської селищної ради від 30.03.2021 року.

2. Визнати Комунальне підприємство «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на 
території Безлюдівської селищної ради (с. Котляри, сел. Мовчани, с. 
Лизогубівка, с. Кірсаново, с. Темнівка, с. Хмарівка, с. Шубіно) для всіх 
категорій споживачів.

3. Затвердити тариф на вивезення твердих побутових відходів на 
території Безлюдівської селищної ради (с. Котляри, сел. Мовчани, с. 
Лизогубівка, с. Кірсаново, с. Темнівка, с. Хмарівка, с. Шубіно) 
Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради:



- для населення:
багатоквартирних житлових будинків в розмірі 106,97 грн. за 1 м3 або 

14, 26 грн. у розрахунку на 1 (одну) людину;
одноквартирних житлових будинків в розмірі 106,97 грн. за 1 м3 або 15, 

15 грн. у розрахунку на 1 (одну) людину;
- для споживачів, що фінансуються з державного або місцевого 

бюджету в розмірі 116,67 грн. за 1 м3;
- для іншої категорії споживачів в розмірі 122,58 грн. за 1 м3

4. Затверджені тарифи ввести в дію з 01.05.2021 року та проінформувати 
населення про затверджені тарифи у порядку, передбаченому ЗУ «Про 
житлово-комунальні послуги» а також розмістити відповідну інформацію на 
офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради.

5. Укласти договір з Комунальним підприємством «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради на надання послуг з поводження з побутовими 
відходами на території Безлюдівської селищної ради (с. Котляри, с. Мовчани, 
с. Лизогубівка, с. Кірсаново, с. Темнівка, с. Хмарівка, с. Шубіно).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника Безлюдівського селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівеький селищний голов М. КУЗЬМШОВ



If

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №161

«Про визнання рішень виконавчих комітетів 
Васишевської, Хорошевської, Безлюдівської 
селищних рад про визначення виконавцем послуг 
з вивезення твердих побутових відходів
ТОВ «Комунсервіс» 2018» такими, що втратили чинність»

У зв’язку з прийняттям рішення II пленарного засідання І сесії VIII 
скликання Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 2020 року «Про 
початок реорганізації Котлярівської сільської ради (код ЄДРПОУ 21233853), 
місцезнаходження: вул. Миру, буд. 1 с. Котляри, Харківського району 
Харківської області, Хорошівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04396756), 
місцезнаходження: вул. Миру, буд. 33, смт. Хорошеве, Харківського району 
Харківської області, Васищівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04396584), 
місцезнаходження: вул. Орєшкова, буд. 49, смт. Васищеве, Харківського 
району, Харківської області, Лизогубівської сільської ради (код ЄДРПОУ 
04396621), місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 90 с. Лизогубівка, 
Харківського району, Харківської області, шляхом приєднання до 
Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04396555), місцезнаходження: 
вул. Зміївська, буд. 48 Харківського району Харківської області, керуючись 
ч.І ст. 14 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 
17.11.2020 р., п.п.14) п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення», 
ст. 30, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України 
«Про відходи», а також з метою забезпечення належного надання житлово- 
комунальних послуг з вивезення побутових відходів в межах Безлюдівської 
селищної ради, Виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1 .Визнати такими, що втратили чинність:



- рішення Виконавчого комітету Хорошевської селищної ради від 15.11.2018 
року № 57.
- рішення Виконавчого комітету Васищевської селищної ради від 14.12.2018 
року № 98.
- рішення Виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради від 14.12.2018 
року № 206.

2 . Вжити заходів щодо проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території Безлюдівської селищної 
ради (с. Васищеве, сел. Безлюдівка, сел. Хорошеве у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України.

3 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника Безлюдівського селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 162

«Про проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) 
на території Безлюдівської селищної ради»

З метою задоволення потреб мешканців об’єднаної територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради з приводу надання послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території 
Безлюдівської селищної ради, визначення виконавця таких послуг, який зможе 
задовольнити потреби мешканців об’єднаної територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради з приводу надання послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території Безлюдівської 
селищної ради, керуючись Законом України «Про відходи», ст. ст. ЗО, 52, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів», з урахуванням Положення про порядок 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території Безлюдівської селищної ради, затвердженого рішенням II 
сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року «Про 
врегулювання процедури конкурсного відбору з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території Безлюдівської 
селищної ради (сел. Бездюдівка, сел. Хорошеве, сел. Васищеве, с. Подольох).

2. Затвердити склад конкурсної комісії на проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді, 
великогабаритні, ремонтні) на території Безлюдівської селищної ради, згідно з 
додатком № 1 до цього рішення.

3. Затвердити конкурсну документацію з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території 
Безлюдівської селищної ради, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

4. Про проведення конкурсу інформувати через друковані засоби масової 
інформації відповідно до вимог чинного законодавства.



5. Уповноважити першого заступника Безлюдівського селищного голови 
Юрія СВІТЛИЧНОГО та заступника Безлюдівського селищного голови з 
питань житлово-комунального господарства Сергія ДВОЙНІКОВА укласти 
договір з переможцем конкурсу з вивезення побутових відходів (тверді, 
великогабаритні, ремонтні) на території Безлюдівської селищної ради.

6. До моменту визначення переможця конкурсу з вивезення твердих 
побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради та укладення 
договору на поводження з побутовими відходами з переможцем конкурсу, 
визначити виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. 
Бездюдівка, сел. Хорошеве, сел. Васищеве, с. Подольох Товариство з 
обмеженою відповідальнісю «КОМУНСЕРВІС 2018»

/ І £ / '
Безлюдівський селищний голова ' Д ' > рі М. КУЗЬМІНОВ

\\ тк,.г



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
№ 162 від 15.04.2021 року

Склад
Конкурсної комісії на проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді, великогабаритні, 
ремонтні) на території Безлюдівської селищної ради

Голова комісії
Перший заступник селищного голови

Члени комісії:

Заступник селищного голови

Юрій 
СВІТЛИЧНИЙ

Начальник житлово-комунального відділу

Спеціаліст з ведення 
бухгалтерського обліку

Староста старостинського округу
с. Лизогубівка Безлюдівської селищної рад

Староста старостинського округу
сел. Васищеве Безлюдівської селищної ради

Староста старостинського округу
с. Котляри Безлюдівської селищної ради

Староста старостинського округу
сел. Хорошеве Безлюдівської селищної ради

Сергій 
ДВОЙНІКОВ

Сергій
ВОРОТНІКОВ

Лариса
ПОНОМАРЕНКО

Олександра
КАНУННІКОВА

Олександр
МАКАРОВ

Антоніна
ПЕЖЕНКО

Анатолій
ТОПЧІЙ

Секретар виконкому
Безлюдівської селищної ради Анастасія ПІДКОПАЙ



Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради 
№ 162 від 15.04.2021 року

Конкурсна документація з визначення виконавця послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на території Безлюдівської селищної ради

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 62489, Харківська обл., Харківський р-н, 
сел. Безлюдівка, вул. Змієвська, 48, тел. 749-61-04

2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконавчого комітету від 15.04.2021 року № 162 «Про проведення 
конкурсу і визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових 
відходів на території Безлюдівської селищної ради».

3. Місце проведення конкурсу:
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 62489, Харківська обл., Харківський р-н, 
сел. Безлюдівка, вул. Змієвська, 48, тел. 749-61-04

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- матеріально-технічна база (транспорт, технологічне обладнання);
- вартість надання послуг;
- наявність працівників відповідної кваліфікації;
- досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості 
надання послуг:
Відповідно до п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 
року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів», застосовуються мінімальні норми надання послуг з вивезення 
побутових відходів згідно з Додатком 2 зазначеної Постанови.
Критерієм якості послуг є дотримання графіка вивезення побутових відходів 
(не рідше одного разу на тиждень з кожного одноквартирного житлового 
будинку (приватного домоволодіння), багатоквартирного житлового будинку, 
підприємства, установи, організації та іншого суб’єкта господарювання на 
території Безлюдівської селищної ради на підставі укладеного договору з 
надання послуг з вивезення побутових відходів).



6. Перелік доку ментів, оригінали або копії яких подаються учасниками 
конкурсу:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву про участь у конкурсі 
організатору конкурсу, у якій зазначають:
І) Фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
Юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.
3) Розрахунок вартості послуг вивезення твердих побутових відходів з 
одноквартирних житлових будинків, багатоквартирних житлових 
будинків, підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 
господарювання на території Безлюдівської селищної ради окремо по 
кожному об'єкту утворення твердих побутових відходів відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів», з урахуванням, іцо вивезення твердих побутових 
відходів здійснюється із залученням контейнерів надавача таких послуг га 
із залученням контейнерів отримувача таких послуг;
4) Інформацію щодо наявності матеріально-технічної бази (транспорт, 
технологічне обладнання);
5) Графік поводження з відходами (вивезення);
6) Досвід учасника конкурсу роботи у сфері поводження з відходами;
7) Копію штатного розкладу для підтвердження наявності працівників 
відповідної кваліфікації;
8) Пропозиції щодо підвищення ефективності та якості надання послуг у 
сфері поводження з відходами (за наявності).

7. Характеристика території, в межах якої повинні надаватися послуги з 
вивезення твердих побутових відходів, яка визначена у наступних лотах:

ЛОТ - 1: Територія одноквартирних житлових будинків (приватних 
домоволодінь), підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 
господарювання, які розташовані в межах Безлюдівської селищної ради 
(сел. Безлюдівка, сел. Хорощеве сел. Васищеве, с. Подольох).

ЛОТ - 2: Територія багатоквартирних житлових будинків, які розташовані в 
межах Безлюдівської селищної ради (сел. Безлюдівка, сел. Хорошеве, 
сел. Васищеве)

Загальна площа населених пунктів Безлюдівської селищної ради складає 
- 1,691 га, в тому числі: сел. Безлюдівка - 770 га, сел. Хорошеве - 385 га, 
сел. Васищеве - 481 га, с. Подольох - 55 га.



8. Характеристика об’єктів утворений побутових відходів за джерелами їх 
утворення:
1) багатоквартирні житлові будинки:
На території Безлюдівської селищної ради (сел. Безлюдівка, сел. Хорошеве, 
сел. Васищеве) нараховується 92 багатоквартирних житлових будинки 
(загальною кількістю: квартир - 2202; мешканців - 5659) у складі:

- 5 поверхових -19 будинків;
- 4 поверхових - 11 будинків;
- 2 поверхових - 54 будинка;
- 1 поверових - 8 будинків.

Управління багатоквартирними будинками реалізується через:
- ТОВ «Комунсервіс - 2018» - 92 будинки;

Загальна кількість встановлених контейнерів - 80 шт.

Загальна кількість контейнерних майданчиків - 16 шт.

2) одноквартирні житлові будники:
Одноквартирні житлові будинки в загальній кількості 5925 (п’ять тисяч 
дев’ятьсот двадцять п’ять), які розташовані на території Безлюдівської 
селищної ради (сел. Безлюдівка, сел. Хорошеве, сел. Васищеве, с. Подольох)

3) підприємства, установи, організації:
підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання в 
загальній кількості близько 150 (сто п’ятьдесят) об’єктів, які розташовані на 
території Безлюдівської селищної ради (сел. Безлюдівка, сел. Хорошеве, 
сел. Васищеве, с. Подольох).
9. Характеристика та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими 
відходами:

Тверді побутові відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого 
об’єкта поводження з ними.

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:
1. Розрахунок вартості послуг вивезення твердих побутових відходів з 
одноквартирних житлових будинків, багатоквартирних житлових будинків, 
підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання на 
території Пісочинської селищної ради окремо по кожному об'єкту утворення 
твердих побутових відходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з 
урахуванням, що вивезення твердих побутових відходів здійснюється із 



залученням контейнерів надавача таких послуг та із залученням контейнерів 
отримувача таких послуг.
2. Інформацію щодо наявності матеріально-технічної бази (транспорт, 
технологічне обладнання);
3. Інвестиційні пропозиції щодо облаштування майданчиків для збору твердих 
побутових відходів (наявність контейнерів та інше).
4. Графік поводження з відходами (вивезення) який повинен бути не рідше 1 
разу на тиждень;
5. Досвід учасника конкурсу роботи у сфері поводження з відходами;
6. Копію штатного розкладу для підтвердження наявності працівників 
відповідної кваліфікації;
7. Пропозиції щодо підвищення ефективності та якості надання послуг у сфері 
поводження з відходами (за наявності).

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
1) вартість послуги - 50 балів;
2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - 
10 балів;
3) наявність працівників, які мають досвід у сфері поводження з відходами - 
5 балів;
4) фінансова спроможність учасника конкурсу для надання послуг з 
поводження з твердими побутовими відходами - 10 балів.
5) інвестиційні пропозиції щодо облаштування майданчиків для збору твердих 
побутових відходів - 15 балів;
6) наявність позитивного досвіду роботи в галузі поводження з твердими 
побутовими відходами - 10 балів;
Разом - 100 балів.

12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з мстою 
надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації:
Учасник конкурсу мас право не пізніше ніж за 7 календарних днів до 
закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 
роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, 
який зобов’язаний надіслати йому протягом 3 робочих днів письмову відповідь.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Заявки про участь у конкурсі надаються особисто або надсилаються поштою до 
Безлюдівської селищної ради до 09:00 годин 04 червня 2021 року.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 05 червня 
2021 року о 11:00 годині в Безлюдівській селищній раді.

Голова конкурсної комісії Юрій СВІТЛИЧНИЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 163

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на « Капітальний ремонт 

будівлі за адресою: Харківська 
область, Харківський р-н, 
смт Васищево, вул. Орєшкова, 49»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради розглянуто питання щодо «Капітального 
ремонту будівлі за адресою: Харківська область, Харківський р-н, смт 
Васищево, вул. Орєшкова, 49», керуючись ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ст. 31 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» Порядком затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.05.2011 р. №560, Порядком державного фінансування 
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2001р. №1764 (з наступними змінами), виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський р- 
н, смт Васищево, вул. Орєшкова, 49».

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІНОВ
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ДСТУ БД. 1.1-1:2013, Додаток И

Форма № 5

Безлюдівська селищна рала 
/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 
В тому числі зворотних сум

165.995 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

'2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 
ВАРТОСТІ ОБ'ЄК ТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область. Харківський р-н, смт Васищеве. вул. Орешкова. 49. 
найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 2021

№ кошторисів і Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних
Кошторисна вартість, тис.грн.

Ч.ч кошти рисних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і
розрахунків витрат

устаткування.
оудівельних _ . загальна

меолівта інших втрат
робіт вартість

інвентарю

1

1

2

2 3

Глава 2. Об'єкти основного призначення
02-001 Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська 

область. Харківський р-н. смт Васищеве. вул.
Орєшкова. 49.

Разом по главі № 2

Разом по главах № 1 - 7

Глава 10. Утримання служб замовника
Зміна 2 ДСТУ Витрати на технічний нагляд
Б Д.1.1-1:2013
Додаток К п.46

4 5 6 7

125.726 125.726

125.726 125.726

125.726 125.726

1.886 1.886

Разом по главі № 10 1.886 1.886

Разом по главах № 1 - 10 125.726 1.886 127.612

Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд
Зміна 2 ДСТУ Здійснення авторського нагляду
Б Д.1.1-1:2013
Додаток К п.54

2.842 2.842

4 ДСТУ БД. 1.1-■ Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 Зміна 4.263 4.263
7:2013 №1) IIP- 4 263.16

Разом по главі № 12 7.105 7.105

Разом по главах № 1 - 12 125.726 8.991 134.717

5 Розрахунок Кошторисний прибуток (6.80 грн./люд.год.) 3.059 3.059

№5



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.51 - 2 - 8794_ср_

6 Розрахунок
№6

Копн и на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (1.23 грн./люд.год.)

0.553 0.553

Разом 128.785 9.544 138.329
7 Податок на додану вартість 27.666 27.666

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 128.785 37.210 165.995

[підпис (ініціали, прізвище)!

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II II Я

від 15.04. 2021 року смт Безлюдівка № 164

Про надання дозволу на розроблення 
носкі но-кошторисної документації 
на реконструкцію газових котелень 
для теплопостачання шкіл
в смі Хорошеве, смт Васищеве, смт Безлюдівка.

Розглянувши листа від т.в.о. КП «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради Масалітіна В.В., щодо не ефективності та не екологічнеє ті 
отримувати послуги від пелетних котелень, які розташовані за адресами смі 
Хорошеве, вул. Горького, І а, смі Васищеве, вул. Орешкова, 35к, смі 
Безлюдівка, вул. І Іерсмоги, 144а. та належать підприємству ГОВ «А іьіен» 
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сі. 
31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Порядком 
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженої о 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком 
державного фінансування капітального будівництва. затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з 
наступними змінами), виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:
1 .Падати дозвіл на розробку проектно - кошторисної доку мен іації на 

реконструкцію газових котелень для теплопостачання шкіл, за адресами:
смт Хорошеве, вул. Горького, la
смт Васищеве. вул. Орешкова, 35к
смт Безлюдівка, вул.. 1 Іерсмоги, 144а

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну' 
комісію з пи тань бюджету, економіки, комунальної власнеє ті.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 165

«Про надання пільг по платі за харчування 
дітей в закладах дошкільної освіти Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік»

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», ч. 5 ст. 35 Закону 
України “Про дошкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України 
від 21.11.2002 р. за № 667 “Про затвердження Порядку встановлення плати 
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах”, ст. 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанови 
Кабінету міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні 
питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 
керуючись 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів місцевого 
бюджету дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, а саме:

- дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні



антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

2. Зменшити на 50% від встановленого розміру плати за харчування для 
батьків, що мають у сім'ях трьох і більше дітей.

3. Затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей в 
закладах дошкільної освіти Безлюдівської селищної ради (Додаток № 1 )

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету 
Безлюдівської 
селищної ради № 165 
від 15.04.2021 року

ПОРЯДОК 
надання пільг по оплаті за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти Безлюдівської селищної ради

Даний порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 
дошкільну освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до порядку 
надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів 
у загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 
667, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року № 
953/7241 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 
року № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
квітня 2016 року № 670/28800, з метою визначення процедури звільнення від 
плати або зменшення розміру плати для певних категорій громадян за 
харчування дітей у дошкільних закладах освіти Безлюдівської селищної ради.

1. Для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, розмір плати зменшується 
на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. При зменшенні 
на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та 
пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї 
іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю 
батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення 
волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на 
примусове лікування тощо.
2. Від плати за харчування дітей звільняються батьки: 

дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;



- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно, згідно наказу 
завідуючої ДНЗ і може переглядатися на протязі року, але не більше одного 
разу, та запроваджується в місячний термін після подання ДНЗ наступних 
документів:

Малозабезпечені сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка управління АСЗН про отримання допомоги відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям.

Багатодітні сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка про склад сім’ї;
посвідчення багатодітної родини.

Діти, які перебувають під опікою:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копія рішення про визнання статусу дитини та/або призначення 

опікуна над дитиною, яка опинилася без батьківського піклування.



Діти з інвалідністю:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копію документа, який підтверджує інвалідність.

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо
звільнення від плати за харчування дитини;

копію документа, який підтверджує відповідний статус.

4. Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті З 
викликають сумнів щодо їх достовірності, завідуюча ДНЗ може зробити 
запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо 
необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що 
дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за 
харчування дітей у ДНЗ, плата з них справляється за весь період, на який 
батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за 
минулий рік та місяці поточного року.
5. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або 
зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі визначеному органом 
місцевого самоврядування.
6. Копія наказу ДНЗ, про звільнення батьків від плати за харчування дітей в 
ДНЗ, протягом 5 робочих днів направляється у відділ освіти, Безлюдівської 
селищної ради.
8. Довідки пільгової категорії дітей у дошкільних навчальних закладах 
вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця календарного 
року. Завідувачі ДНЗ несуть відповідальність за своєчасне подання.

Безлюдівеький селищний голова g 4 М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 166

«Про надання пільг по платі за харчування
дітей в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік»

На виконання вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про повну 
загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 
2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 2 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку 
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 
звільняються від обкладення податком на додану вартість» та керуючись 
підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Виконавчий комітете Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів місцевого 
бюджету дітей 1- 4 класів, а також пільгових категорій закладів загальної 
середньої освіти, а саме:

- дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму



(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

- дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 
антитерористичноі операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей в 
закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради (Додаток № 
1)
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та
культури.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету 
Безлюдівської 
селищної ради № 166 
від 15.04.2021 року

ПОРЯДОК 
надання пільг по оплаті за харчування дітей в закладах загальної 

середньої освіти Безлюдівської селищної ради

Даний порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 
18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів у загальноосвітніх та 
професійно - технічних навчальних закладах, операції з надання яких 
звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року № 
953/7241 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 
року № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
квітня 2016 року № 670/28800, з метою визначення процедури звільнення від 
плати для певних категорій громадян за харчування дітей у закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради.

1. Від плати за харчування дітей звільняються батьки:
- дітей 1-4 класів;
- дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 



антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Звільнення батьків від плати за харчування дітей у закладах загальної 
середньої освіти проводиться щорічно, згідно наказу завідуючої закладу 
освіти та може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу, та 
запроваджується в місячний термін після подання закладу освіти наступних 
документів:

Малозабезпечені сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка управління АСЗН про отримання допомоги відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям.

Багатодітні сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка про склад сім’ї;
посвідчення багатодітної родини.

Діти, які перебувають під опікою:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копія рішення про визнання статусу дитини та/або призначення 

опікуна над дитиною, яка опинилася без батьківського піклування.

Діти з інвалідністю:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копію документа, який підтверджує інвалідність.

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;



заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо
звільнення від плати за харчування дитини;

копію документа, який підтверджує відповідний статус.

4. Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті З 
викликають сумнів щодо їх достовірності, завідуюча закладу освіти може 
зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо 
необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що 
дали право батькам на звільнення від плати за харчування дітей у закладах 
загальної середньої освіти, плата з них справляється за весь період, на який 
батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за 
минулий рік та місяці поточного року.
5. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати, 
плата справляється в розмірі визначеному органом місцевого 
самоврядування.

М. КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 167

«Про затвердження посадових інструкцій 
КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради»

З метою забезпечення ефективної роботи працівників комунальної 
установи селищної ради, здійсненням контролю за їх діяльністю, керуючись 
ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити посадові інструкції працівників КУ «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради що додаються:

1.1. Посадову інструкцію директора.
1.2. Посадову інструкцію головного бухгалтера.
1.3. Посадову інструкцію завідувача відділення соціальної допомоги 

вдома.
1.4. Посадову інструкцію провідного фахівця і соціальної допомоги 

вдома відділення соціальної допомоги вдома.
1.5. Посадову інструкцію провідного фахівця з соціальної роботи 

відділення соціальної роботи.
1.6. Посадову інструкцію практичного психолога відділення соціальної 

роботи.
1.7. Посадова інструкція соціального працівника і соціальної допомоги 

вдома відділення соціальної допомоги вдома.
1.8. Посадові інструкції соціальних робітників і соціальної допомоги 

вдома відділення соціальної допомоги вдома.
1.9. Посадова інструкція інспектора по кадровій роботі.

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету ознайомити під 
розписку працівників комунальної установи з їх посадовими інструкціями.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету А.В. Підкопай.

• '■
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Безлюдівеький селищний голова V М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 168

«Про закриття роботи Комунальних закладів 
Безлюдівський, Хорошівський, Васищівський 
заклади дошкільної освіти (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради 
для проведення поточного ремонту 
та профілактичних робіт»

Розглянувши службові записки директорів Комунальних закладів 
Безлюдівський, Хорошівський, Васищівський закладів дошкільної освіти 
(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради про надання дозволу закрити для 
проведення поточного ремонту та профілактичних робіт, відповідно до 
Законів України «Про освіту», ст. 27, 28 «Про дошкільну освіту», «Про 
охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про збереження санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення», керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Закрити для проведення поточного ремонту та профілактичних робіт 
з 01.06.2021 по 31.07.2021 включно Комунальний заклад 
«Безлюдівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської 
селищної ради.

2. Закрити для проведення поточного ремонту та профілактичних робіт 
з 14.06.2021 по 09.08.2021 включно Комунальний заклад 
«Хорошівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської 
селищної ради.

3. Закрити для проведення поточного ремонту та профілактичних робіт 
з 14.06.2021 по 09.08.2021 включно Комунальний заклад 
«Васищівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської 
селищної ради.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора КЗ
«Безлюдівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської
селищної ради Вікторію Павленко, директора КЗ «Хорошівський
заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської селищної ради
Тетяну Коваль, директора КЗ «Басищі 
(ясла-садок)» Безлюдівської сели

Безлюдівський селищний голова

заклад дошкільної освіти 
дію Бичкову.

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 169

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на « Улаштування системи вентиляції 

в підвальному приміщенні будівлі за 
за адресою: Харківська область, 
Харківський район,
смт Безлюдівка, вул. Зміївська,48/2 (капітальний ремонт)»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради, а саме «Улаштування системи вентиляції в 
підвальному приміщенні за адресою: Харківська область, Харківський 
район, смт Безлюдівка, вул. Зміївська ,48/2 керуючись ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» Порядком затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком державного 
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з наступними змінами), 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на 

«Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 
Зміївська,48/2 (капітальний ремонт)».

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 170

«Про звільнення гр. Огли Христину Маджарівну 
від плати за відвідування іі доньки
КЗ «Хорошівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши заяву гр. Огли Христини Маджарівни, яка зареєстрована смт 
Хорошеве вул. Горького, буд. № 5 Харківському районі Харківської області 
з проханням звільнити від плати за відвідування її доньки КЗ «Хорошівський 
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради, 
керуючись Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям» №1768-111 від 01.06.2000р., «Порядку встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 
навчальних закладах» та ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Звільнити гр. Огли Христину Маджарівну з 19.03.2021 року по 
31.07.2021 року (включно) від плати за відвідування її доньки - Огли Софії 
Павлівни, 07.05.2016 р.н. Комунальний заклад «Хорошівський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок)» Безлюдівської селищної ради, згідно 
інформації УСЗН № 157 від 18.03.2021 року, про отримання допомоги як 
малозабезпечена сім'я з 01.02.2021 р. ио 31.07.2021р.(включно).

Жт >
Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 171

«Про надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС »

Відповідно до Положення про порядок надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися 
в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, з нагоди 35 
річниці Чорнобильської катастрофи з метою вирішення соціально-побутових 
питань постраждалим та вдовам померлих учасників від наслідків аварії на 
ЧАЕС, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ Ш И В:

]. Надати одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально- 
побутових питань

- постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії 62 особи 
500,00 грн. (список додається)

- постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії 38 осіб 
350,00 грн. (список додається)

- вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 26 осіб - 200,00 
грн. (список додається).

На загальну суму 49500,00 грн. (сорок дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 
коп).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти па головного 
бухгалтера централізованої бухгалтеш+^ВезніРДІвської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 172

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Золотько Миколі Матвійовичу »

Розглянувши заяву гр. Золотько Миколи Матвійовича, який 
зареєстрований смт Васищеве, вул. Вишнева, буд. 2-а кв. 55 з проханням 
надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Золотько Миколі Матвійовичу допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань в сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н II Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 173

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Денисовій Лідії Миколаївні »

Розглянувши заяву гр. Денисової Лідії Миколаївни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Р. Левицького, буд. 23 кв. З з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, керуючись ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Денисовій Лідії Миколаївні допомогу на лікування в сумі 
2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
К ал а ш н и к О. М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 174

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Волканову Степану Степановичу »

Розглянувши заяву гр. Волканова Степана Степановича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Молодіжна, буд. 21 з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування, керуючись ст. 34 Закону України «І Іро 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Волканову Степану Степановичу допомогу на лікування в 
сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Б^здірдівської селищної ради 
Калашник О.М. •

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІПОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
В И КО Н А В Ч И Й КО М11 ЕТ

Р І ПІ Е И II Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 175

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Галушко Ганні Пилипівні »

Розглянувши заяву гр. Галушко Ганні Пилипівни, яка зареєстрована с. 
Котляри, вул.. Річна, буд. ЗО з проханням надати матеріальну допомогу на 
лікування, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ ПІ И В:

Г Надати гр. Галушко Ганні Пилипівні допомогу на лікування в сумі
2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухг'а^ігепг^^^ї&цдівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №176

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Кануннік Тетяні Василівні »

Розглянувши заяву гр. Кануннік Тетяни Василівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 60-а з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків для тітки, керуючись ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Кануннік Тетяні Василівні допомогу на лікування та 
придбання ліків для тітки в сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

/ / Ср' Ч

Безлюдівський селищний голова ї ї М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 177

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Будко Михайлу Сергійовичу »

Розглянувши заяву гр. Бутко Михайла Сергійовича, який зареєстрований 
смт Безлюдівка, в-д Огородній буд. 7 з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування, у зв’язку з перенесеною хворобою COVID-19, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Бутко Михайлу Сергійовичу допомогу на лікування, у 
зв'язку з перенесеною хворобою COVID-19 в сумі 2000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівеький селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 178

«Про затвердження кошторисної 
частини проектної документації 
за робочим проектом « Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку№ 2 
по вул. Вишнева смт Васищеве, 
Харківського району Харківської області»

Розглянувши кошторисну частину проектної документації за робочим 
проектом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по вул. 
Вишнева смт Васищеве, Харківського району Харківської області» 
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 
31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Порядком 
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком 
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з 
наступними змінами), виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1 .Затверд итти кошторисну частину проектної документації за 
робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2 по 
вул. Вишнева смт Васищеве, Харківського району Харківської області» на 
загальну кошторисну вартість на суму 402,230 тис. грн., у тому числі: 
будівельні роботи 317,662 тис. грн.,інші витрати 84,568 тис.грн.

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



01.04.2021 р.

V

л іоЩІ9 |й
Л.'^Марина КОЛОМОЄЦЬ

м. Київ
№ 33735

Марина КОЛОМОЄЦЬ 
(кваліфікаційний сертифікат АЕ№ 000250)

ЕКСПЕРТИЗА'

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Експертиза МВК»
02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ 
енеральний директор 

да/ й 4Wb «ЕКСПЕРТИЗА МВК»

ЕКСПЕРТНИЙЗВІТ 
(позитивний) 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації 
за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 по вул. Вишнева смт Васищеве, 
Харківського району, Харківської області».

Замовник - Безлюдівська селищна рада.
Генеральний проектувальник - Фізична - особа підприємець Лепетило Іван 
Олександрович.
(ГІП-Лепетило І.О., кваліфікаційний сертифікат серія АР №003391 від 21.09.2012р.)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною 
документацією, у поточних цінах станом на 31.03.2021 р. складала 
442,429 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи - 350,514 тис. грн.;
- інші витрати - 91,915 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг 
установлено, що зазначену документацію; яка враховує обсяги робіт, передбачені 
робочим проектом, складено згідно з вимогами ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 
01.04.2021 р. складає 402,230 тис. грн., fa тому числі:

- будівельні роботи - 317,662 тис. грн
- інші витрати - 84,5168- тис. грн. <

' - ' у""'

Відповідальний експерт

mailto:39292946@ukr.net


УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №179

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на капітальний ремонт кухонних блоків, 

туалетних кімнат та коридорів 
будівлі гуртожитку (крвм квартири 
№ 14 загальною площею 15,70 кв.м.) 
по вулиці Миру№ 3 в селі Котляри, 
Харківського району Харківської
області».

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради розглянуто питання щодо капітального ремонту 
кухонних блоків туалетних кімнат та коридорів будівлі гуртожитку (крім 
квартири № 14 загальною площею 15,70 кв.м.) по вулиці Миру № 3 в селі 
Котляри, Харківського району, Харківської області, керуючись ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» Порядком затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком державного 
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з наступними змінами), 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на 

капітальний ремонт кухонних блоків туалетних кімнат та коридорів будівлі 
гуртожитку (крім квартири № 14 загальною площею 15,70 кв.м.) по вулиці 
Миру № 3 в селі Котляри, Харківського району, Харківської області

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та-комунальної власності.

// ’ у. /У'

Безлюдівський селищний голова LМ. КУЗЬМІНОВ
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ДСТУ Б Д. I. I -1:2013, Додаток И

(Норма № 5

Белюдівська селищна рада 
/найменування організації. що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зведений кошторисний розрахунок в с\мі 

В тому числі зворотних с\м
890.202 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

2021 р.

зведений кошторисний розрахунок
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат та коридорів будівлі гуртожитку (крім квартири №14 загальною площею 15.70 
кв.м) по вулиці Миру № 3 в селі Котляри Харківського району Харківської області 

найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 2021

№ кошторисів і Найменування глав. б\линків, булівель. сгюрхл. лінійних
Кошторисна вартість, тис.грн.

Ч .4 коште рисни.х об < кпв інженерно-гранснор і ної інфрас і р\к і \ рп. роби і хсіагкх вання.
о\ лівсльних _ ’ загальна

розрахунків ви гра і мео.пв іа інших виграї
роон вартість

інвентарю

1

1

2 3

Глава 2. Об'єкти основного призначення

02-01 Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат
та коридорів будівлі гуртожитку (крім квартири №14 
загальною площею 15.70 кв.м) по вулиці Миру № 3 в 
селі Котляри Харківського району Харківської області

4 5 6 7

680.810 680.810

Разом по главі № 2

Разом по главах № І - 7

680.810

680.810

680.810

680.810

Глава 10. Утримання служб замовника

2 Зміна 2 ДСТУ Витрати на технічний нагляд 10.212 10.212
Б Д.1.1-1:2013
Додаток К п.46

І’азом по і лаві № 10

Разом по і лавах 1 - 10 680.81(1

10.212

10.212

10.212

691.022

Глава 12. Проектно - вишу кувальні роботи і авторський нагляд
3 Зміна 2 ДСТУ Здійснення авторського нагляду 

Б Д.1.1-1:2013
Додаток К п.54

2.70(1 2.700

4 ДСТУ Б Д. 1.1- Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д. 1.1 -7:2013 Зміна 21.600 21.600
7:2013 №3) ПР= 21600.0

5 ДСТУ БД. 1.1- Витрати на експертизу кошторисної частини проектної 5.400 5.400
7:201.3 Зміна документації на будівництво (клас наслідків ССІ.

№3 незначні наслідки) ПР= 5 400.0

Разом по главі № 12 29.700 29.700

Разом по і лавах № 1-12 680.810 39.912 720.722
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6 Розрахунок 

№5
Кошторисний прибу гок (6.80 гри. ЛЮД.І од.) 17.879 1 7.879

7 Розрахунок 
№6

Разом

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (1.23 грн./люд.год.)

698.689

3.234

43.146

3.234

741.835
8 Податок на додану вартість 148.367 148.367

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 698.689 191.513 890.202

| підпис (ініціали. прі звиіне)|

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 180

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на « Капітальний ремонт приміщень КНП 

Безлюдівської селищної ради ЦПМД № З 
Харківського району «Амбулаторія ЗПСМ смт Хорошеве 
(каб. 16, каб. № 18, хол № 5, хол № 6)
за адресою: смт Хорошеве, вул. Миру, буд. 21 
Харківська область, Харківський район»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради, а саме капітальний ремонт приміщень КНП 
Безлюдівської селищної ради в смт Хорошеве, керуючись ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» Порядком затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком державшого 
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з наступними змінами), 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради ЦПМД № 
З Харківського району «Амбулаторія ЗПСМ смт Хорошеве (каб. 16, каб. № 
18, хол № 5, хол № 6) адресою: смт Хорошеве, вул. Миру, буд. 21 Харківська 
область, Харківський район».

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постшну 
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

XXL
' Ж

Безлюдівський селищний голцй I1 і М. КУЗЬМІНОВu '-у / /
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ДСТУ Б Д.1 1-1:2013. Додаток И

/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 
В тому числі зворотних сум

1 207.151 тис. гри.

посилання на документ про затвердження

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

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.2І.

найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 18.02.2021

Ч ч.
№ кошторисів і Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних 
кошто рисних об єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і будівельних

Кошторисна вартість, тис.грн. 

устаткування.
загальна

1

розрахунків витрат

2 3

робіт

4

меблів та інших втрат 
інвентарю

5 6

вартість

7

і
Глава 2. Об'єкти основного призначення

02-01 Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської 880.109 880.109

2

селищної ради "ЦПМД №3 Харківського району" 
Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошеве (каб.Хаїб. каб.№18. 
каб.№21. хол №5, хол №6), за адресою: сел.Хорошеве. 
вул.Миру, буд.21.

Разом по главі № 2
Разом по главах № 1 - 7

Глава 10. Утримання служб замовника
Зміна 2 ДСТУ Утримання служби замовника

880.109
880.109

8.801

880.109
880.109

8.801

3

БД.1.1-1:2013
Додаток К

п.45

Зміна 2 ДСТУ Витрати па технічний нагляд 13.202 13,202
Б Д.1.1-1:2013 

Додаток К 
п.46

4 Зміна 2 ДСТУ Кошти на проведення процедури закупівлі 
Б Д.1.1-1:2013

1.760 1.760

Додаток К 
п.48

Разом по главі № 10 23.763 23.763
Разом по главах №.> 1 - 10 880.109

Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд
23.763 903.872

5 ДСТУ Б Д. 1.1-Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна 
7:2013 №3) ПР= 21 316,0

21.316 21.316

6 ДСТУ Б Д. 1.1 - Витрати на експертизу кошторисної частини 
7:2013 Зміна проектної документації на будівництво (клас наслідків 

№3 ССЕ незначні наслідки) ПР 6 750.0

6.750 6.750
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7 Зміна 2 ДСТУ Здійснення авторського нагляду
Б Д.1.1-1:2013

Додаток К
п.54

4.264 4.264

['азом по главі № 12
Разом по главах № 1 - 12 880.109

32.330
56.093

32.330
936.202

8 Розрахунок Кошторисний прибуток (6.80 грн./люд.год.) 40.045 40.045
№5

9 Розрахунок Кошти на покриття адміністративних витрат 7.243 7.243
№6 будівельних організацій (1.23 грн./люд.год.)

1 () ДСТУ Б Д. 1.1 ■ Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 21.123 1.346 22.469
1:2013 п.5.8.16 - 2.40%

Разом 941.277 64.682 1 005.959
11 Податок на додану вартість 201.192 201.192

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 941,277 265.874 1 207.151

І підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

(підпис (ініціали, прізвище)]



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №181

«Про затвердження Порядку 
формування кадрового резерву у 
виконавчих органах Безлюдівської 
селищної ради»

На підставі ст. 16 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Типового порядку формування кадрового резерву в 
органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України 24.10.2001 № 1386, керуючись ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву у виконавчих 

органах Безлюдівської селищної ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на сектор управління 

персоналом Безлюдівської селищної ради та секретаря Безлюдівської
селищної ради.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
виконавчим комітетом 
Безлюдівської селищної ради 
№181 від 15.04.2021 року

ПОРЯДОК 
формування кадрового резерву 

у виконавчих органах Безлюдівської селищної ради

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі 
створюється за рішенням Безлюдівської селищної ради.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які 
спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 
громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина та 
мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях 
і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 
управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:
- посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію 
або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі 
посади;
- державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого 
самоврядування;
- спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, 
а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, 
у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання 
зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну 
кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка 
виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Про 
зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем 
роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи 
обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із 
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" не формується.

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий 
резерв формується з такого розрахунку:

- на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів селищної ради - не менше двох осіб;



- на посади спеціалістів цих органів - не менше однієї особи з 
урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, 
зарахованих до кадрового резерву.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за письмовою згодою 
особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого 
самоврядування (додаток № 1).

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву (додаток № 2), 
переглядається щороку в грудні і затверджується розпорядженням селищного 
голови. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у 
порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 
передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 
оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його 
не мають.

6. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із 
особистими річними планами (додаток № 3), затвердженими керівниками 
виконавчих органів Безлюдівської селищної ради, де передбачається:

- вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і 
Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

- систематичне навчання шляхом самоосвіти;
- періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних 

навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);
- участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності органів місцевого самоврядування;
- стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого 

самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;
- виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано 

працівника до кадрового резерву;
- залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань;
- участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів.

7. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, 
зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та 
інших виконавчих органів Безлюдівської селищної ради, покладається на 
селищного голову, на інші посади - на керівників відділів, управлінь, інших 
виконавчих органів.

8. Сектор управління персоналом Безлюдівської селищної ради, готує 
списки кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику 
його формування, вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї 
роботи.

9. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає 
вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її 
заміщення під час проведення конкурсу.



Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, 
зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням 
селищного голови, поза конкурсом.

10. Селищний голова несе відповідальність перед радою за ефективну 
підготовку і використання кадрового резерву.

11. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його 
власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, 
відділу, іншого виконавчого органу, в якому він працює. Виключення із 
списків кадрового резерву оформляється розпорядженням селищного голови.

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Анастасія ПІДКОПАЙ

Олена Ткачук



Додаток № 1
до Порядку формування кадрового 
резерву у виконавчих органах 
Безлюдівської селищної ради

Голові Безлюдівської селищної ради 
Прізвище та ім’я

(П.І.Б. кандидата)

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене до кадрового резерву на посаду

(назва посади, на яку претендує кандидат)

«___»20

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету

(підпис)

Анастасія ПІДКОПАЙ



Додаток № 2
до Порядку формування кадрового
резерву у виконавчих органах
Безлюдівської селищної ради

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву

(назва виконавчого органу)

№
п/п

Посада, на яку 
формується резерв

Особа, я ка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище, 
ім’я, по бать
кові

рік 
народження

освіта, коли і 
що закін
чив, 
спеціаль
ність

стаж 
роботи 
на 
посаді

ранг прізвище ім’я, 
по батькові

рік
народження

освіта, коли і 
що закінчив, 
спеціальність

коли
зараховано до 
кадрового 
резерву

посада, яку 
займає, місце 
роботи

стаж 
роботи 
на посаді

ранг

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

Відповідальний за ведення 
кадрової роботи

(підпис) (ініціали та прізвище)
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Анастасія ПІДКОПАЙ



Додаток № З
до Порядку формування кадрового 
резерву у виконавчих органах 
Безлюдівської селищної ради

Затверджено
Керівник виконавчого органу

" " 20 р.

ОСОБИСТИЙ РІЧНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

назва посади і органу

ПІБ

№ з/п Зміст заходу Строк 

виконання

Відмітка про 

виконання

Примітки

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Анастасія ПІДКОПАЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №182

«Про стан утримання та 
виховання дітей в сім’ях 
опікунів, піклувальників та 
виконання покладених 
на них обов’язків»

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 34, частини 6 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України 
«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» з метою покращення соціально-правового захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію Шорох Валерії Дмитрівни начальника служби у 
справах дітей Безлюдівської сельщної ради щодо утримання та виховання 
дітей в сім’ях опікунів, піклувальників взяти до відома (додається).

2. Службі у справах дітей Безлюдівської селищної ради забезпечувати 
контроль за виконанням покладених обов’язків на опікунів та 
піклувальників.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
селищного голови Аллу Гутовець. Z^ G3;;

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Станом на 15.04.2021 року.

На первинному обліку служби у справах дітей Безлюдівської селищної 
ради перебуває 33 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.
З них: 5 дітей на інших територіях;

4 дитини в ДБСТ;
24 дитини в сім’ях опікунів.
Також на території Безлюдівської селищної ради проживають шість дітей з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з 
інших територій та одна прийомна сім’я (в якій виховується троє дітей).

Службою у справах Безлюдівської селищної ради постійно ведеться робота 
з захисту прав дітей:

- обстеження умов проживання (два рази на рік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування);

- реалізація питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності 
та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та 
піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного 
типу, прийомні сім’ї;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під 
опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 
сприяння усиновленню;

- ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвихї обставинах, дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних 
центрів;

- забезпечення розгляду в установленому порядку звернень громадян та інше.

Валерія ШОРОХ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №183

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт спортивної зали

КЗ «Васищевський ліцей
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Орєшкова, 35 смт Васищеве Харківського 
району Харківської області

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.І. 
Мочалової розглянуто питання щодо капітального ремонту спортивної зали 
Комунального закладу «Васищевський ліцей Безлюдівської селищної ради», 
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 
31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Порядком 
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком 
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з 
наступними змінами), виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на 
капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу «Васищевський 
ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Орєшкова, 35 смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економік^ фінансів та комунальної власності.

|(fl( it
Безлюдівеький селищний голова / її М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 184

«Про затвердження Плану організаційних 
і практичних заходів щодо запобігання 
нещасним випадкам з людьми на водних 
об’єктах Безлюдівської селищної ради 
на 2021 рік»

З метою запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах 
Безлюдівської селищної ради, відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, 
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 
2017 року № 301, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 
2017 року за № 566/30434 (зі змінами), регіональної цільової Програми 
розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-VII, 
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо 
запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік (далі - План), що додається.

2. Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
Безлюдівського селищного голови Юрія СВГІ’ЛИЧНОТО.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому 
Безлюдівської селищної 
ради
№ 184 від 15.04. 2021р.

ПЛАН 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам 

з людьми на водних об’єктах Безлюдівської селищної ради на 2021 рік

№
з/п

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

1 Організація та проведення роботи з профілактики 
травматизму та нещасних випадків з людьми на водних 
об'єктах.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

Протягом літнього 
періоду

2 Забезпечення укладання договорів щодо обстеження й 
очищення від сторонніх предметів рекреаційних зон, 
відведених для купання, сертифікованими водолазними 
підрозділами аварійно-рятувальної служби або 
спеціалізованими аварійно-рятувальними службами, що 
пройшли атестацію відповідно до Порядку атестації 
аварійно-рятувальних служб і рятувальників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 листопада 2013 року № 828.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівникам місць масового 
відпочинку людей на водних 
об’єктах

до 11.05.2021



Забезпечити своєчасне обстеження й очищення від 
сторонніх предметів дна акваторії пляжів, створення та 
обладнання сезонних рятувальних постів.

Забезпечити проходження навчання матросами- 
рятувальниками сезонних рятувальних постів.

Забезпечити установлення в місцях, заборонених для 
купання, інформаційних стендів та іншої наочної 
агітації заборонного та попереджувального характеру.

6 Організувати проведення в навчальних закладах 
Безлюдівської селищної ради факультативних занять з 
вивчення правил поведінки на воді, надання домедичної 
(першої медичної) допомоги потерпілим.

7 Забезпечити наявність та тематичне наповнення 
інформаційно-довідкових куточків інформацією про 
заходи безпеки на воді та правилами надання 
домедичної (першої медичної) допомоги потерпілим.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівникам місць масового 
відпочинку людей на водних 
об’єктах
Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівникам місць масового 
відпочинку людей на водних 
об’єктах
Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівникам місць масового 
відпочинку людей на водних 
об’єктах
Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівники навчальних закладів

25.05.2021

18.05.2021

12.05.2021

25.05.2021

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
керівники навчальних закладів

11.05.2021



8 Провести засідання комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки (далі - КТЕБ), та надзвичайних 
ситуацій (далі - НС), на яких проаналізувати стан 
готовності місць масового відпочинку людей на водних 
об’єктах

Комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при 
Безлюдівській селищній раді

Травень 2021 року

9 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через 
засоби масової інформації (сайт Безлюдівської селищної 
ради) та безпосередньо з громадянами, які відпочивають 
поблизу водних об’єктів, щодо правил поводження на 
воді та своєчасне інформування відповідних служб про 
нещасні випадки загибелі людей на водних об’єктах

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

Протягом літнього 
періоду

10 Забезпечення оперативного збору інформації про 
кожний нещасний випадок, що стався на водних 
об'єктах Безлюдівської селищної ради, та своєчасне 
надання інформації до головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області та оперативному черговому запасного пункту 
управління начальника цивільного захисту Харківської 
області.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

Протягом літнього 
періоду

11 Провести перевірки щодо стану готовності місць 
масового відпочинку населення на водних об'єктах

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

Протягом літнього 
періоду

£оНУ Л/' Ч "У 
г'ч

Безлюдівський селищний голова Ь М. КУЗЬМІНОВ



Безлюдівському селищному голові
Миколі КУЗЬМІНОВУ

Доповідна записка.

З метою запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах 
району, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил охорони 
життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за 
№ 566/30434 (зі змінами), регіональної цільової Програми розвитку 
цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-VII, прошу винести на 
розгляд виконкому Безлюдівської селищної ради питання «Про затвердження 
Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним 
випадкам з людьми на водних об’єктах Безлюдівської селищної ради на 
2021 рік».

Перший заступник
Безлюдівського селищного голови Юрій СВІТЛИМ НИЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 185

«Про затвердження Плану організаційних 
і практичних заходів щодо запобігання 
виникненню лісових пожеж у 
пожежонебезпечний період 2021 року»

Ураховуючи високу пожежонебезпечність лісових насаджень 
Безлюдівської селищної ради, з метою якісного проведення організаційних і 
практичних заходів із запобігання виникненню лісових пожеж у 
пожежонебезпечний період 2021 року, оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації, пов’язані з великими лісовими пожежами, 
недопущення порушень правил пожежної безпеки в лісах, відповідно до 
статей 32, 33 Лісового кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, 
наказу Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 
2004 року № 278 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 
2005 року за № 328/10608, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо 
запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 
року (далі - План), що додається.

2. Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
Безлюдівського селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому 
Безлюдівської селищної 
ради
№185 від 15.04. 2021р.

ПЛАН 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж 

у пожежонебезпечний період 2021 року

№ 
з/п

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

1 Підготувати розпорядження «Про забезпечення 
належного протипожежного стану лісових насаджень 
протягом пожежонебезпечного періоду 2021 року».

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

до 16.04.2021

2 Розробити та затвердити мобілізаційно-оперативні плани 
ліквідації можливих лісових пожеж.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

до 16.04.2021

3 Провести уточнення Плану реагування на виникнення 
пожеж у природних екологічних системах (код 20610 
надзвичайна ситуація, пов’язана з лісовою пожежею).

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

20.04.2021



4 Уточнити (скорегувати) план евакуації із зон можливих 
лісових пожеж населення, тварин, машин, механізмів, 
матеріальних цінностей та розміщення у безпечних місцях.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

20.04.2021

5 Уточнити розрахунок сил та засобів пожежогасіння, 
необхідних для гасіння лісових пожеж.

Надання узагальнених даних щодо розрахунку сил та 
засобів пожежогасіння до Департаменту цивільного 
захисту Харківської облдержадміністрації, Головного 
управління ДСНС України в Харківській області.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

23.04.2021

6 Уточнити порядок взаємодії між підприємствами, що 
займаються експлуатацією повітряних ліній
електропередач та трубопроводів, Безлюдівською 
селищною радою щодо безаварійного відключення ліній 
електропередач, газопроводів, що проходять через лісові 
масиви, у випадку виникнення надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з лісовими пожежами.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
Липецьким РВАТ 
«Харківобленерго»

19.04.2021

7

Уточнити порядок надання та отримання інформації про 
виникнення пожеж у лісових масивах диспетчерськими 
та черговими службами.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

Травень 2021 року



8 Проведення практичних навчань з відпрацювання 
мобілізаційно-оперативних планів ліквідації можливих 
лісових пожеж.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

квітень -травень 
2021 року

9 Створення запасу матеріально-технічних засобів для 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з лісовими пожежами, та у разі виникнення 
пожеж - їх гасіння.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

13.05.2021

10 Провести засідання комісій з питань техногенно - 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
Безлюдівській селищній раді, на якому проаналізувати 
стан готовності відповідних служб, підприємств, 
установ, організацій, лісокористувачів до
пожежонебезпечного періоду.

Комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при 
Безлюдівській селищній раді

Травень 2021 року

11 Забезпечення надійної роботи системи оповіщення. Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

протягом пожежо 
небезпечного періоду

12 Розробити графіки проведення спільних рейдів з метою 
виявлення та притягнення до відповідальності 
порушників правил пожежної безпеки при знаходженні 
у лісових насадженнях у пожежонебезпечний період.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
Харківське районне 
управління ГУ ДСНС України 
у Харківській області, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

протягом пожежо 
небезпечного періоду



13 Здійснити контроль за дотриманням
сільськогосподарськими підприємствами вимог чинного 
законодавства щодо проведення сільськогосподарських 
палів на ділянках, що межують з лісовими масивами.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради

протягом пожежо 
небезпечного періоду

14 Забезпечити протягом пожежонебезпечного періоду 
лісокористувачів (за їх запитами до Харківського 
регіонального центру з гідрометеорології) прогнозами 
про клас пожежної небезпеки.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

протягом пожежо 
небезпечного періоду

15 Доведення до населення повідомлень про клас пожежної 
небезпеки у лісах Безлюдівької селищної ради, правил 
поведінки та проведення роз’яснювальної роботи з 
питань дотримання правил поведінки при відвідуванні 
лісів.

Головний спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій 
Безлюдівської селищної ради, 
ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

протягом пожежо 
небезпечного періоду

//cVV -і«"л До,-

Безлюдівський селищний голова / 9 М. КУЗЬМІНОВ



Безлюдівському селищному голові
Миколі КУЗЬМІНОВУ

Доповідна записка.

Ураховуючи високу пожежонебезпечність лісових насаджень району, з 
метою якісного проведення організаційних і практичних заходів із 
запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 
202і року, оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, 
пов’язані з великими лісовими пожежами, недопущення порушень правил 
пожежної безпеки в лісах, відповідно до статей 32, 33 Лісового кодексу 
України, Кодексу цивільного захисту України, наказу Державного комітету 
лісового господарства України від 27 грудня 2004 року № 278 «Про 
затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за № 328/10608, прошу 
винести на розгляд виконкому Безлюдівської селищної ради питання «Про 
затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року»

Перший заступник
Безлюдівського селищного голови Юрій СВІТЛИЧНИЙ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка №186

«Про розгляд листа 
від КП «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради »

Розглянувши листа від т.в.о. директора КП «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради В. Масалітіна, керуючись ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» Порядком затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядком державного 
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 (з наступними змінами), 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1 .Надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації на
- заміну ділянки трубопроводу від свердловини смт Безлюдівка пров. 

Овочевий до водонапірної вежі 63мм - 280м.
- заміна ділянки трубопроводу смт Хорошеве по пров. Горького 63мм - 

350 м.
- заміна ділянки трубопроводу в смт Хорошеве по вул. Шевченко від 

вул. Дружби до пров. Шевченка 110мм - 350м.
- заміна ділянки трубопроводу в смт Хорошеве по вул. Сонячна від № 

45 до № 89 110мм - 500м.
- заміна ділянки трубопроводу в смт Хорошеве по пров. Зоряний від № 

14 до № 22 50мм - 60 м.
- заміна ділянки трубопроводу в смт Хорошеве по вул. Зеленій 63мм - 

350 м.
- реконструкцію очисних споруд «КУ-200» в смт Хорошеве, вул. 

Тимура Фрунзе.



2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.04.2021 року смт Безлюдівка № 187

«Про організацію обліку дітей 
шкільного віку та учнів»

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32, статей 52, 53, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 66 Закону України 
«Про освіту», статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», 
статей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», статей 4, 5 
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей», статей 1, 5 Закону України «Про інформацію», Порядку ведення 
обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, з метою забезпечення здобуття 
загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, які проживають чи 
перебувають на території Безлюдівської селищної ради, виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради:

ВИРІШИВ:

1. Визначити відділ освіти Безлюдівської селищної ради 
уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку дітей шкільного 
віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Безлюдівської 
селищної ради.

2. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 
які проживають чи перебувають на території Безлюдівської селищної ради 
(додаток 1).

3. Начальнику Харківського відділення поліції ГУНП України в 
Харківській області та закладам загальної середньої освіти, які 
підпорядковані Безлюдівській селищній раді, забезпечити виконання вимог, 
викладених у п. 2. Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які 
проживають чи перебувають на території Безлюдівської селищної ради.

4. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної 
середньої освіти, які підпорядковані Безлюдівської селищної ради, що 
належать до комунальної форми власності (додаток 2).

5. Відділу освіти Безлюдівської селищної ради (О.КРИВОЛАПОВІЙ) 
забезпечити:

виконання вимог Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 
учнів, які проживають чи перебувають на території Безлюдівської селищної 
ради;



6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради (Анастасію 
ПІДКОПАЙ).

Безлюдівський селищний голов / /Л\ М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення виконкому
Безлюдівської селищної ради
від 15.04.2021 року№ 187

ПОРЯДОК
ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи 

перебувають на території Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів на 
підвідомчій території Безлюдівської селищної ради (далі - Порядок) визначає 
механізм обліку дітей шкільного віку та учнів на підвідомчій території 
Безлюдівської селищної ради з урахуванням вимог законодавства в галузі 
освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно- 
правових актів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.09.2017 року № 684.

1.2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій 
підвідомчої території Безлюдівської селищної ради з метою забезпечення 
здобуття дітьми шкільного віку та учнями загальної середньої освіти.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
діти шкільного віку - особи у віці від 6 до 18 років, які повинні 

здобувати загальну середню освіту;
учні - особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному 

закладі;
навчальний заклад - заклад, який забезпечує здобуття загальної 

середньої освіти.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних 
даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», «Про інформацію».

1.4. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та 
учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України 
«Про захист персональних даних».

1.5. Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення 
обліку дітей шкільного віку забороняється.

2. Організація ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

2.1. Облік дітей шкільного віку та учнів ведеться в межах підвідомчої 
території Безлюдівської селищної ради.

2.2. Відділ освіти Безлюдівської селищної ради, як уповноважений 
орган за організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів:



2.2.1. Організовує ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які 
проживають чи перебувають на території Безлюдівської селищної ради, 
шляхом створення та постійного оновлення реєстру обліку дітей шкільного 
віку та учнів, даних про них (на кожний рік окремо).

2.2.2. Призначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення 
реєстру обліку дітей шкільного віку та учнів (надалі - Реєстр).

2.3. Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру:
2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані дітей шкільного віку (далі - 

дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце 
проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад, форма 
навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами).

2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення повноліття, 
здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово 
підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на 
території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на 
постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття 
загальної середньої освіти в Україні).

2.3.3. Для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної 
середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» 
і «Про захист персональних даних» має право отримувати, з метою 
оновлення Реєстру, дані про дітей шкільного віку від закладів загальної 
середньої освіти.

2.3.4. Використовує для створення та оновлення Реєстру отримані дані, 
у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

2.3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх 
обробку, звіряє їх з даними Реєстру та, у разі потреби, вносить до нього 
відповідні зміни та доповнення.

Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової 
заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних 
представників або її сканованої копії у разі її подання відповідальній особі 
відділу освіти Безлюдівської селищної ради.

У разі, коли місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку 
не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного 
факту надає наявні в Реєстрі її дані до Харківського відділення поліції ГУНП 
України в Харківській області.

2.3.6. Складає і подає на підставі даних Реєстру статистичний звіт про 
кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому 
Міністерством освіти і науки України.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку, 
складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку 
затвердженому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Облік учнів ведуть заклади загальної середньої освіти, 
підпорядковані відділу освіти Безлюдівської селищної ради.

2.5. Заклади освіти подають щороку, не пізніше 15 вересня, 
відповідальній особі відділу освіти Безлюдівської селищної ради дані всіх 
учнів, які до нього зараховані.

2.6 У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його 
відрахування в установленому порядку навчальний заклад, з якого 
переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа



наступного місяця відповідальній особі відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради дані такого учня, у тому числі місця продовження здобуття 
ним загальної середньої освіти (навчальний заклад).

2.6.1. Під час переведення учня до іншого навчального заклад, з якого 
він переводиться, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 
повнолітніх учнів).

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого 
навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного 
учня.

2.6.2. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі 
України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 
повнолітніх учнів).

- копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного 
документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі 
України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у 
дипломатичному представництві або консульській установі України за 
кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.7. Навчальні заклади у разі зарахування учнів, які здобували загальну 
середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно - 
територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з 
дня зарахування їх дані відповідальній особі відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради та уповноваженому органу або його структурному підрозділу 
адміністративно - територіальної одиниці, на території якої розташовано 
навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

2.8. Навчальні заклади невідкладно надають до Харківського 
відділення поліції ГУНП України в Харківській області дані про учнів, які не 
досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 робочих 
днів підряд з невідомих або без поважних причин для провадження 
діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на 
здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується 
відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмових 
пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників 
(для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що 
зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

2.9. Навчальні заклади ведуть відповідну документацію з обліку учнів, 
передбачену діючим законодавством України.

3. Контроль за веденням обліку дітей шкільного 
віку та учнів

3.1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині 
реалізації відділу освіти Безлюдівської селищної ради повноважень, 



визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради.

3.2. Контроль за веденням обліку учнів навчальними закладами, які 
підпорядковані Безлюдівській селищній раді, здійснює уповноважений орган 
- відділ освіти Безлюдівської селищної ради.



Додаток 2
до рішення виконкому
Безлюдівської селищної ради
від 15.04.2021 року№ 187

Території обслуговування, закріплені за 
закладами загальної середньої освіти, які підпорядковані 

Безлюдівської селищної ради

№ з/п Назва закладу 
загальної середньої 
освіти

Закріплена територія

1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

смт Безлюдівка
вулиці: 

Огородня, 
Березова,

Р.Левицького (№86-№216, обидві сторони), 
Журавлина,

Озерна,
Полунична (№35-№131 - обидві сторони), 

Перемоги (від № 177 і №230 до 5-го км 
залізниці, з №181 і 232 до Хорошевського 
мосту - обидві сторони),

Удянська - Набережна, 
Нагірна, 
Бережна; 
провулки:

Торф’яний, 
Журавлиний, 
Лиманський, 

Сосновий.
Полуничний, 

Луговий, 
Зеленогайський,

Удянський, 
Залізничний, 

Заливний, 
Селянський, 

Криволужський, 
Огородній, 

Зелений 
в'їзди:

Мостобудівників (№1-№18), 
Огородній,

Полуничний
2 Комунальний заклад 

«Безлюдівський юридичний 
ліцей імені Героя 
Радянського Союзу 
І.Я.Підкопая Безлюдівської 
селищної ради»

смт Безлюдівка
вулиці:

Перемоги (від початку до залізниці),
Пісчана,
Вишнева,
Юності, 

Пушкінська, 
Кооперативна (№19), 

Стадіонна,
Дружби, 

Нова,



Садова, 
Чайковського, 
Незалежності, 

Зміївська, 
Степна, 

Полунична (№1-33, №2-54), 
І.Підкопая, 

Р.Левицького (від початку до залізниці), 
Лісова, 

Лиманська, 
Молодіжна, 
1-го Травня, 

Нагірна №2, №1-11), 
Ф. Блудова, 
Харківська;
провулки: 

Стадіонний, 
Овочевий, 
Пісчаний, 

1-го Травня, 
Зміївський, 

Чайковського, 
Боровий,

Незалежності; 
в'їзди:

1 Травня, 
Стадіонний, 

Незалежності, 
Садовий, 

Зміївський, 
Чайковського (№ 1.2); 

майдан: 
Стадіонний, 

Казарма 4 км., 
Казарма 5 км.

С. Котляри, с. Мовчани

3 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

смт Васищеве і 
сел. Подольох

4 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЛИЗОГУБІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

села:
Лизогубівка, 
Кирсанове, 
Темнівка, 
Хмарівка, 

Шубине
5 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХОРОШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

смт Хорошеве


