
Засідання  

постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності   Безлюдівської селищної рада 

(ХV сесія VIII скликання) 

Дата проведення: 04.11.2021  

Час:  14.00   

Місце проведення: Зал засідань 

Присутні: члени постійної комісії  

 

Запрошені:        

   

1. Про затвердження Положення про порядок підготовки та 

прийняття  регуляторних актів Безлюдівською селищною радою та виконавчим 

комітетом Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: перший заступник селищного голови Світличний Ю.С. 

2. Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 

Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 

відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 

ради.  

Доповідає: перший заступник селищного голови Світличний Ю.С. 

3. Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності Безлюдівської селищної 

ради. 

Доповідає: перший заступник селищного голови Світличний Ю.С. 

4. Про передачу комунального майна (основних засобів та паливно-

мастильних, матеріалів), що знаходиться у власності Безлюдівської селищної 

ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради «Комуненерго». 

Доповідає: т.в.о. Директора КП «Комуненерго»  Масалітін В.В. 

5. Про передачу майна, що обліковується на балансі Комунального 

підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у 

статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради «Комуненерго» 

Доповідає: т.в.о. Директора КП «Комуненерго»  Масалітін В.В. 

6. Про затвердження структури і штатного розпису відділу освіти 

Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів (зі змінами). 

Доповідає: в.о. начальника відділу освіти Мороз О.М. 

7. Про затвердження Положення про фонд загальнообов’язкового   навчання 

в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: в.о. начальника відділу освіти Мороз О.М. 

8. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 

бюджету за 9 місяців 2021 р. 

Доповідає: начальник відділу фінансового управління Гриненко О.В. 



9. Про внесення змін до «Програми фінансової підтримки комунальних 

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

Доповідає: начальник відділу фінансового управління Гриненко О.В. 

10. Про преміювання селищного голови.  

Доповідає: заступник селищного голови з питань виконавчих органів 

Гутовець А.О. 

11. Про припинення юридичної особи публічного права – фінансового 

управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 44133608). 

Доповідає: заступник селищного голови з питань виконавчих органів 

Гутовець А.О. 

12. Про створення фінансового відділу Безлюдівської селищної ради, 

затвердження структури і Положення про фiнансовий відділ та вжиття заходiв 

щодо його державної реєстрації. 

Доповідає: заступник селищного голови з питань виконавчих органів 

Гутовець А.О. 

13. Про затвердження структури апарату управління Безлюдовської селищної 

ради та її структурних підрозділів (зі змінами). 

Доповідає: заступник селищного голови з питань виконавчих органів 

Гутовець А.О. 

14. Про приймання майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської 

селищної ради». 

Доповідає: заступник селищного голови з питань виконавчих органів 

Гутовець А.О. 

15. Різне 

 

 


