
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

засідання виконавчого комітету № 07

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка

Члени виконкому:

Кузьмінов Микола Миколайович
Підкопай Анастасія Валеріївна
Стасова Яна Юріївна
Світличний Юрій Сергійович
Пеженко Антоніна Олександрівна
Топчій Анатолій Григорович
Макаров Олександр Вячеславович
Мочалова Світлана Іванівна
Різник Світлана Вікторівна
Либа Ігор Михайлович
Гайденко Олена Борисівна
Колісник Володимир Вікторович
Калініченко Віктор Павлович

Запрошені: Воротніков С. В. - начальник відділу житлово-комунального 
господарства.
Криволапова О.А. - начальник відділу освіти, молоді та спорту
Шорох В.Д. - начальник служби у справах дітей

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

01/188 - Про надання матеріальної допомоги гр. Новіковій Наталі Іванівні.

02/189 - Про надання матеріальної допомоги гр. Оксініченко Світлані 
Василівні.

03/190 - Про надання матеріальної допомоги гр. Гаврош Тетяні Миколаївні.



04/191 - Про надання матеріальної допомоги гр. Перерві Надії Іванівні.

05/192 - Про надання матеріальної допомоги гр. Волошенко Валентину 
Миколайовичу.

06/193 - Про надання матеріальної допомоги гр. Базюк Людмилі 
Володимирівні.

07/194 - Про надання матеріальної допомоги гр. Краснощок Тетяні 
Миколаївні.

08/195 - Про надання матеріальної допомоги гр. Новосельцевій Тетяні 
Василівні.

09/196 - Про надання матеріальної допомоги гр. Меденцевій Валентині 
Іванівні.

10/197 - Про надання матеріальної допомоги гр. Попович Вірі Яковлівні.

11/198 - Про надання матеріальної допомоги гр. Щеннікову Євгенію 
Григоровичу.

12/199 - Про надання матеріальної допомоги гр. Нефьодовій Валентині 
Олексіївні.

13/200 - Про надання матеріальної допомоги гр. Тарасенко Володимиру 
Олександровичу.

14/201 - Про надання матеріальної допомоги гр. Багацькій Ользі Вікторівні.

15/202 - Про надання матеріальної допомоги гр. Пензій Надії Миколаївні.

16/203 - Про надання матеріальної допомоги гр. Бегаль Світлані Миколаївні.

17/204 - Про надання матеріальної допомоги гр. Кравченко Олені Василівні.

18/205 - Про надання матеріальної допомоги гр. Довбиш Тетяні Юріївні.

19/206 - Про надання матеріальної допомоги гр. Калугіній Наталії Антонівні.

20/207 - Про надання матеріальної допомоги гр. Харіній Олені 
Олександрівні.

21/ 208 - Про надання матеріальної допомоги гр. Живодан Юрій Леонідович.



22/209 - Про надання матеріальної допомоги гр. Черевко Валентині 
Антонівні.

23/210 - Про надання матеріальної допомоги гр. Нефьодову Миколі 
Степановичу.

24/211 - Про надання матеріальної допомоги гр. Збукар Марині Анатоліївні.

25/212 - Про надання матеріальної допомоги гр. Бобришевій Ірині 
Всеволодівні.

26/213 - Про надання матеріальної допомоги гр. Стойко Ларисі Юріївні.

27/214 - Про надання матеріальної допомоги гр. Котляр Вікторії 
Володимирівні.

28/215 - Про надання матеріальної допомоги гр. Єфремову Олегу 
Геннадійовичу.

29/216 - Про надання матеріальної допомоги гр. Старобінського Бориса 
Аркадійовича.

30/217 - Про надання матеріальної допомоги гр. Савченко Ірині 
Володимирівні.

31/218 - Про надання матеріальної допомоги гр. Мягкову Володимиру 
Миколайовичу.

32/219 - Про надання матеріальної допомоги гр. Губській Олені Павлівні.

33/220 - Про організацію оздоровлення дітей влітку 2021 року.

34/221 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Реконструкцію будівлі учбового корпусу КЗ «Васищівський міжшкільний 
ресурсний центр» Безлюдівської селищної ради з прибудовою сантехнічного 
вузла за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Васищево, 
вул. Орєшкова, 64».

35/222 - Про хід завершення навчального процесу в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради.

36/223 - Про дотримання Правил благоустрою населених пунктів і 
дотримання в них належного санітарного порядку на території сіл та селищ, 
що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради.



37/ 224 - Про взяття на квартирний облік.

38/225 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в 
смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Коц Валерію 
Миколайовичу.

39/226 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в 
смт Хорошеве Харківського району Харківської області гр. Бестужевій Надії 
Іванівні.

40/227 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в 
смт Хорошеве Харківського району Харківської області гр. Животковій Раїсі 
Іванівні.

41/228 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в 
смт Хорошеве Харківського району Харківської області гр. Мороз Олені 
Сергіївні.

42/229 - Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в 
смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Горбунову 
Роману Васильовичу.

43/230 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт їдальні (заміна системи вентиляції) КЗ «Васищевський 
ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Орєшкова, 35 
смт Васищеве Харківського району, Харківської області.

44/231 - Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу 
селищного бюджету Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки.

45/232 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт мосту через р. Уди на автомобільній дорозі С2(250) 
під’їзд до смт Хорошеве, км5 +700.

46/233 - Про затвердження Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради норм питного водопостачання та 
водовідведення для населення та підприємств смт Безлюдівка, смт Васищеве, 
смт Хорошеве та с. Котляри для споживачів, які не мають приладів обліку 
води.

47/234 - Про затвердження Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради тимчасових тарифів на комунальні послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
всіх категорій споживачів.



48/235 - Про внесення змін до конкурсної документації з визначення 
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 
Безлюдівської селищної ради.

49/236 - Про затвердження кошторисної частини проектної документації за 
робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 83 
по вул. Орешкова смт Васищеве, Харківського району Харківської області».

50/237 - Про встановлення вартості харчування дітей у Безлюдівському та 
Васищівському ЗДО (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради.

51/238 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт системи електропостачання КЗ «Хорошівський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/ пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району Харківської області».

52/239 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт туалетних кімнат І та III поверхів КЗ «Хорошівський 
ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/ пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району Харківської області».

53/240 - Про звільнення гр. Таран Дарію Сергіївну від плати за відвідування 
її доньки КЗ «Безлюдівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради».

54/241 - Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
кошти селищного бюджету Безлюдівської селищної ради.

55/242 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт системи опалення будівлі КЗ «Васищівський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Вишнева, 2Е смт Васищеве Харківського району Харківської області».

56/243 - Про присвоєння поштової адреси приміщенню бойлерної в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області.

57/244 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт фасаду будівлі КЗ «Васищівський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Вишнева, 
2Е смт Васищеве Харківського району Харківської області».

58/245 - Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини.

59/246 - Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини.



60/247 — Про нагородження учнів закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради.

61/248 - Про відзначення грошовою винагородою керівників, які підготували 
учнів до захисту наукових робіт та участі в олімпіаді.

62/249 - Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради від 09.11.2020 року № 188 «Про присвоєння поштової адреси 
громадському будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами Клубний заклад по площі Стадіонній в смт Безлюдівка 
Харківського району».

63/250 - Про затвердження кошторисної документації на «Улаштування 
майданчиків для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території 
Безлюдівської селищної ради».

64/251 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха с. Котляри 
Харківського району Харківської області.

65/252 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Хорошівський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/ пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району Харківської області».

66/253 - Про капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе 
Тимура, вул. Станційна, тупик Станційний, вул. Залізнична, 
пров. Залізничний в смт Хорошево від КТП № 503 та по вул. Фрунзе Тимура, 
вул. Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, вул. Залізничній в 
смт Хорошево від КТП № 125 та прийняття його на баланс селищної ради.

67/254 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт туалетних кімнат КЗ «Васищевський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Орєшкова, 35 смт Васищеве 
Харківського району Харківської області».

68/255 - Про затвердження кошторисної частини проектної документації за 
робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська 
область, Харківський район, сел. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к».

69/256 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт кабінету бібліотеки КЗ «Васищевський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Орєшкова, 35 смт Васищеве 
Харківського району Харківської області».



70/257 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт покрівлі старшої школи площею 1480м2 (над 
спортивним залом та кабінетами старшої школи) КЗ «Хорошівський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/ пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району Харківської області».

71/258 - Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт їдальні та встановлення вентиляційної витяжки КЗ 
«Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. 
Культури № 35/ пров. Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області».

СЛУХАЛИ: рішення№ 188-219
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішеннях» 188-219 прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 220
ДОПОВІДАЄ: начальник служби у справах дітей В. Шорох
ВИРІШИЛИ: рішення X» 220 - прийнято до відома.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 221
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішення X» 221 - прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 222
ДОПОВІДАЄ: начальник відділу освіти, молоді та спорту О. Криволапова 
ВИРІШИЛИ: рішення X» 222 - прийнято до відома.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 223
ДОПОВІДАЄ: начальник житлово-комунального відділу Є. Воротніков
ВИРІШИЛИ: рішення X» 223 - прийнято до відома.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 224- 233
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішення X» 224-233 прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: рішеннях» 234
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішення X» 234 ЗА - М. Кузьмінов, А. Підкопай, Я. Стасова, 
Ю.Світличний, А. Топчій, О. Макаров, В. Колісник, С. Мочалова, С. Різник, 
І. Либа; УТРИМАЛИСЯ - О. Гайденко, В. Калініченко. Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: рішення X» 235 - 258
ДОПОВІДАЄ: секретар виконавчого комітету А. Підкопай
ВИРІШИЛИ: рішення X» 235-258 прийнято одноголосно.

М. КУЗЬМІНОВ

А. ПІДКОПАЙ

Безлюдівський селищний голов

Секретар виконкому



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 188

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Новіковій Наталі Іванівні»

Розглянувши заяву гр. Новікової Наталі Іванівни, яка зареєстрована с. 
Темнівка, вул. Харківська, буд. 36, з проханням надати матеріальну допомогу 
на лікування та -придбання ліків після перенесеної хвороби COVID-19, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Новіковій Наталі Іванівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби COVID-19 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 голо/щ М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДШСЬКА СЕЛИЩНА РАМ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 189

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Оксініченко Світлані Василівні»

Розглянувши заяву гр. Оксініченко Світлани Василівни, яка 
зареєстрована смт Васищеве, вул. Слобідська, буд. 143, з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної 
хвороби COV1D-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Оксініченко Світлані Василівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби 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 голов М. КУЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И КОН А В Ч И ІІ КО М11 ЕТ

Р І Пі Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 190

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Гаврош Тетяні Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Гаврош Тетяни Миколаївни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Чайковського, буд. 203, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної хвороби COVID- 
19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ НІ И В:

І. Надати гр. Гаврош Тетяні Миколаївні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби 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 СЕЛ МІЦНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II II Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 191

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Перерві Надії Іванівні»

Розглянувши заяву гр. Перерви Надії Іванівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, пров. Незалежності, буд. 2, 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:

1. Надати гр. Перерві Надії Іванівні допомогу на лікування та придбання 
ліків в сумі 1000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтедіїБезлюдівської 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 20.05.2021 року смт Безлюдівка № І 92
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Волошенко Валентину Миколайовичу»

Розглянувши заяву гр. Волошенко Валентина Миколайовича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, в-д Мостобудівників, буд. 16 кв. 8, з 
проханням надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків 
після перенесеної хвороби COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України 
«1 Іро місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИ В:

І. Надати гр. Волошенко Валентину Миколайовичу допомогу на 
лікування та придбання ліків після перенесеної хвороби COVID-19 в 
сумі 3000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бух гал тер ij' Без л юд і вс ь кої селищної ради 
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМПЮВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е И Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 193
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Базюк Людмилі Володимирівні»

Розглянувши заяву гр. Базюк Людмили Володимирівни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, в-д Мостобудівників, буд. 7 кв. 11. з 
проханням надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків 
після перенесеної хвороби COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

В И Р І НІ И В:

1. Надати гр. Базюк Людмилі Володимирівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби COV1D-19 в сумі 3000,00 
гривень.

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

Безлюдівський селищний голов М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 194

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Красноіцок Тетяні Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Красноіцок Тетяни Миколаївни, яка зареєстрована 
с. Лизогубівка, пров. Луговий, буд. 5, 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. Красноіцок Тетяні Миколаївні допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань в сумі 5000,00 гривень.

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

е' -4 0^5

Безлюдівський селищний голов М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 195

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Новосельцевій Тетяні Василівні»

Розглянувши заяву гр. Новосельцевої Тетяни Василівни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 83/2 кв. 29, з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків після 
перенесеної операції, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Новосельцевій Тетяні Василівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної операції 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 /ь*°/ hJw п М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІПІ Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 196
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Меденцевій Валентині Іванівні»

Розглянувши заяву гр. Меденцевої Валентини Іванівні, яка зареєстрована 
с. Лизогубівка, пров. Луговий, буд. 6, 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:

1. Надати гр. Меденцевій Валентині Іванівні допомої у на лікування та 
придбання ліків 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 Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 197
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Попович Вірі Яковлівні»

Розглянувши заяву гр. Попович ЕЗіри Яковлівии, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, в-д Мостобудівників, буд. 5 кв. 4, з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної 
хвороби COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИ В:

1. Надати гр. Попович Вірі Яковлівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби COV1D-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. КУ ЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 198
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Щеннікову Євгенію Григоровичу»

Розглянувши заяву гр. Щеннікова Євгенія Григоровича, який 
зареєстрований смт Васищеве, вул. Шевченка, буд. 85 кв. І, 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

ВИРІШИ В:

1. Надати гр. Щеннікову Євгенію Григоровичу допомогу на лікування та 
придбання ліків 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 головаїи М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГ О РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 199
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Нефьодовій Валентині Олексіївні»

Розглянувши заяву гр. Нефьодової Валентини Олексіївни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул. Кооперативна, буд. 19 кв. 1 7, з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків після 
перенесеної хвороби COVID-19, керуючись ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Нефьодовій Валентині Олексіївні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби 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. КУЗЬМ І НО В



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 200

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Тарасенко Володимиру Олександровичу»

Розглянувши заяву гр. Тарасенко Володимира Олександровича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. р. Левицького буд. 63, з проханням 
надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після перенесеної 
операції, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Тарасенко Володимиру Олександровичу допомогу на 
лікування та реабілітацію після перенесеної операції 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 І ПІ Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка Ао 201

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Багацькій Ользі Вікторівні»

Розглянувши заяву гр. Багацької Ольги Вікторівни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Кооперативна, 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 ПІ И В:

1. Надати гр. Багацькій Ользі Вікторівні допомогу на лікування за 
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//1® ” ВІ >s л М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ О РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И KOI ІА В Ч ИЙ KO МІ Г Е Г

Р І III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 202

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Пензій Надії Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Пензій Надії Миколаївни, яка зареєстрована смі 
Васищеве, вул. 8 Березня, буд. 14 кв. 1, з проханням надані мак ріапьну 
допомогу на лікування та придбання ліків після тривалої хвороби, керуючись 
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Пензій Надії Миколаївні допомогу на лікування та 
придбання ліків після тривалої хвороби в сумі 10000,00 гривень.

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

Бсзл іод і вськи й сел и іц и и й гол о ва М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I 111 Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 203

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Бегаль Світлані Миколаївні»

Розглянувши заяву гр. Бегаль Світлани Миколаївни, яка зареєстрована 
смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 5 кв. 10, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеного інфаркту, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Бегаль Світлані Миколаївні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеного інфаркту в сумі 5000,00 гривень.

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

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМ І НО В



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛ НІЦЦА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІПІ Е Н II Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 204

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Кравченко Олені Василівні»

Розглянувши заяву гр. Кравченко Олени Василівни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Нагірна, буд. 10, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної хвороби COVID- 
19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Кравченко Олені Василівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби 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. КУ ЗЬМ І НОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОЬЛАСГІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 205

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Довбиш Тетяні Юрїївні»

Розглянувши заяву гр. Довбиш Тетяни Юріївни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, в-д Стадіонний, буд. 7 кв. 13, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної хвороби COV1D- 
19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самовря вання в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

В И P I III И В:

1. Надати гр. Довбиш Тетяні Юріївні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби COV1D-19 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 III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 206
«Про надавші матеріальної допомоги 
гр. Калугіній Наталії Антонівні»

Розглянувши заяву гр. Калугіної Наталії Антонівни, яка зареєстрована с. 
Лизогубівка, вул. Нижня, буд. 13, 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. Калугіній Наталії Антонівні допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань 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 Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 207
«Нро надання матеріальної допомоги 
гр. Харіній Олені Олександрівні»

Розглянувши заяву гр. Харіної Олени Олександрівни, яка зареєстрована 
с. Лизогубівка, вул. Нижня, буд. ІЗ, 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

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Харіній Олені Олександрівні допомогу па вирішення 
соціально-побутових питань 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. КУЗЬМІИОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р 1 III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 208
«Про надання матеріальної дономої н 
гр. Живодан Юрію Леонідовичу»

Розглянувши заяву гр. Живодан Юрія Леонідовича, який зареєстрований 
смт Безлюдівка, вул. Удянська набережна буд. 22, 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 НІ И В:

1. Надати гр. Живодан Юрію Леонідовичу допомогу на лікування та 
придбання ліків 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 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 209
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Черевко Валентині Антонівні»

Розглянувши заяву гр. Черевко Валентини Антонівни, яка зареєстрована 
смт Васищеве, пров. Південний, буд. 9, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування та придбання ліків після перенесеної хвороби COVID- 
19, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Черевко Валентині Антонівні допомогу на лікування та 
придбання ліків після перенесеної хвороби COVID-19 в сумі 2000.00 
гривень.

2. Контроль за виконанням цього рнщщця покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгат^^збБещдЬдівської селищної ради 
КалашникО.М. ' • 2'- А/Д

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛ НИЦІ А РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАС11 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е И Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №210

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Нефьодову Миколі Степановичу»

Розглянувши заяву гр. Нефьодова Миколи Спепановича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Кооперативна, буд. 19 кв. 17, 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. Падати гр. Нефьодову Миколі Степановичу допомогу у зв'язку зі 
смертю та похованням сина в сумі 1000,00 гривень.

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



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 211
«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Збукар Марині Анатоліївні»

Розглянувши заяву гр. Збукар Марини Анатоліївни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, вул. Григорія Сковороди, буд. 29 кв. 2, з проханням надати 
матеріальну допомогу на лікування сина 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. Збукар Марині Анатоліївні допомогу на лікування сина та 
придбання ліків в сумі 5000,00 гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалто^їїг&е^людівської селищної ради
Калашник О.М.

Безлюдівський селищний голова /У У/ М* КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 212

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Бобриіпевій Ірині Всеволодівні»

Розглянувши заяву гр. Бобришевої Ірини Всеволодівни, яка 
зареєстрована смт Безлюдівка, вул. Полунична, буд. 158, 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. Бобриіпевій Ірині Всеволодівні допомогу па 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 | » Д І> /Ь М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКО! ОБЛАСТІ
В И КОН А В Ч И Й КО МІ Г Е І

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 21З

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Стойко Ларисі Юріївні»

Розглянувши заяву гр. Стойко Лариси Юріївни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка, вул. Чайковського, буд. 154 б, з проханням надані матеріальну 
допомогу у зв’язку зі смертю та похованням матері, керуючись сг. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

В И РІПІ И В:

1. Падати гр. Стойко Ларисі Юріївні допомогу у зв'язку зі смертю та 
похованням матері 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. КУ JbMIIlOB



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАС І і 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е II II Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 214

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Котляр Вікторії Володимирівні»

Розглянувши заяву гр. Котляр Вікторії Володимирівни, яка зареєстрована 
смт Безлюдівка, в-д Мостобудівників, буд. 5 кв. 4, з проханням надані 
матеріальну допомогу у зв’язку зі смертю та похованням батька, керуючись 
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИ В:

1. Надати гр. Котляр Вікторії Володимирівні допомогу у зв'язку зі 
смертю та похованням батька 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 (р * ( UXlUfwl- М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р 1 111 Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №215

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. (Ефремову Олегу Геннадійовичу»

Розглянувши заяву гр. Ефремова Олега Геннадійовича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, вул. Перемоги буд. 83/2 кв. 18, з проханням 
надати матеріальну допомогу у зв’язку зі смертю та похованням батька, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Єфремову Олегу Геннадійовичу допомогу у зв'язку зі 
смертю та похованням батька 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 І Ш Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 216

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Старобінському Борису Аркадійовичу »

Розглянувши заяву гр. Старобінського Бориса Аркадійовича, який 
зареєстрований смт Хорошеве, пров. Артема, буд. 16 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

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Старобінському Борису Аркадійовичу допомогу на 
вирішення соціально-побутових питань в сумі 2500,00 гривень.

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

Безлюдівський селищний голов М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І НІ Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 217

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Савченко Ірині Володимирівні»

Розглянувши заяву гр. Савченко Ірини Володимирівни, яка зареєстрована 
смт Васищеве, пров. ГІросьолочний, буд. 19 кв. 2, 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 Ш И В:

1. Надати гр. Савченко Ірині Володимирівні допомогу у зв'язку зі 
смертю та похованням чоловіка 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 
ВИ KOI ІА ВЧ И Й КОМІ ТЕ Г

Р І НІ Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 218

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Мягкову Володимиру Миколайовичу »

Розглянувши заяву гр. Мягкова Володимира Миколайовича, який 
зареєстрований смт Безлюдівка, провулок Овочевий буд. 25 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 III И В:

1. Падати гр. Мягкову Володимиру Миколайовичу допомогу на 
вирішення соціально-побутових питань в сумі 1000,00 гривень.

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



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 219

«Про надання матеріальної допомоги 
гр. Губській Олені Павлівні»

Розглянувши заяву гр. Губської Олени Павлівни, яка зареєстрована смт 
Хорошеве, пров. Станційний, буд. 6 з проханням надати матеріальну 
допомогу у зв’язку зі смертю та похованням чоловіка, керуючись сі. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІ III И В:

1. Надати гр. Губській Олені Павлівні допомогу у зв’язку зі смертю та 
похованням чоловіка 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

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №220

«Про організацію оздоровлення 
дітей влітку 2021 року»

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей 
Безлюдівської селищної ради Шорох Валерії Дмитрівни щодо підготовки 
до організації оздоровлення дітей влітку 2021 року, відповідно до Закону 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію Шорох Валерії Дмитрівни начальника служби у 
справах дітей Безлюдівської сельїцної ради щодо організації оздоровлення 
дітей влітку 2021 року прийняти до відома (додається).

2. Службі у справах дітей Безлюдівської селищної ради забезпечувати 
контроль за раціональним і ефективним використанням коштів селищного 
бюджету на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
селищного голови Аллу Гутовець.

М. КУЗЬМІНОВ



Про організацію оздоровлення дітей влітку 2021 року

Станом на 15.05.2021 року з метою організації оздоровлення та 
відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
дітей пільгових категорій службою у справах дітей Безлюдівської селищної ради 
було розроблено Положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку у 2021 році.

За кошти Безлюдівської селищної ради заплановано оздоровити дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з числа 
пільгових категорій:

- дітей з інвалідністю;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- дітей з девіантною поведінкою;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- талановитих та обдарованих дітей.
На первинному обліку служби у справах дітей Безлюдівської селищної 

ради перебуває 32 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. З них підлягають оздоровленню 31 дитина (шкільного віку).

У 2021 році планується оздоровлення близько 60 дітей.

Валерія ШОРОХ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 221

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на « Реконструкцію будівлі учбового корпусу КЗ 

«Васищівський міжшкільний ресурсний центр» 
Безлюдівської селищної ради

з прибудовою сантехнічного вузла 
за адресою: Харківська
область, Харківський р-н, 
смт Васищево, вул.Орєшкова,64»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради розглянуто питання щодо «Реконструкції 
будівлі учбового корпусу КЗ «Васищівський міжшкільний ресурсний центр» 
Безлюдівської селищної ради з прибудовою сантехнічного вузла за адресою: 
Харківська область, Харківський р-н, смт Васищево, вул. Орєшкова, 64», 
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 

«Реконструкцію будівлі учбового корпусу КЗ «Васищівський міжшкільний 
ресурсний центр» Безлюдівської селищної ради з прибудовою сантехнічного 
вузла за адресою: Харківська область, Харківський р-н, смт Васищево, вул. 
Орєшкова, 64»

2 . Контроль за виконанням даноїїУ 'рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економі^фіцансів та комунальної власності

Безлюдівський селищний голов; М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №222

«Про хід завершення
навчального процесу в закладах
освіти Безлюдівської селищної
ради»

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради Криволапової Оксани Анатоліївни, щодо завершення 
навчального процесу в закладах освіти Безлюдівської селищної ради, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію Криволапової Оксани Анатоліївни начальника відділу 
освіти Безлюдівської сельщної ради щодо організоване завершення 
2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення 
змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих 
питань завершення 2020/2021 навчального року)» прийняти до відома 
(додається).

2. Відділу освіти та керівникам закладів освіти:
- забезпечити функціонування та розвиток загальної середньої, 

дошкільної освіти відповідно до вимог Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», та повноважень відділу освіти, у тому числі делегованих;

- забезпечення та взаємодія ЗЗСО та ЗДО у виконанні освітніх 
завдань;

- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами на 
здобуття ними рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої 



освіти через функціонування інклюзивних класів, упровадження різних 
форм індивідуального навчання;

3. Контроль за виконанням ріиіен^'залиінаю за собою.
Z і -.'v '/,, - - Ъ S

Безлюдівський селищний голову М. КУЗЬМІНОВ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 
Е - mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам департаментів 
(управлінь) освіти і науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про організоване завершення
2020/2021 навчального року
та реалізацію Закону України «Про внесення змін до 
Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань 
завершення 2020/2021 навчального року)»

Шановні колеги!

У зв’язку зі зверненнями здобувачів освіти, їхніх батьків і педагогічних 
працівників стосовно організації завершення 2020/2021 навчального року та 
реалізації Закону України «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального 
року)» інформуємо.

Щодо завершення 2020/2021 навчального року
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах загальної середньої 
освіти організовується в межах навчального року, що закінчується не пізніше 
1 липня, при цьому структура та тривалість навчального року, навчального 
тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації 
освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах
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часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 
навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням 
вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 
дітей, особливостей регіону тощо.

У межах академічної автономії питання організації виконання освітньої 
програми, навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням 
кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням 
педагогічних працівників.

Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти 
може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного 
навчання (відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу III Положення про 
дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за 
№ 941/35224).

В умовах запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
територіях зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особливо важливо забезпечити права 
учнів на продовження здобуття освіти, зокрема в установленому порядку 
перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень (табелі) та 
документи про освіту випускникам тощо.

Принагідно нагадуємо: щоб покращити доступ до освіти і допомогти в 
організації освітнього процесу 11 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки 
України запустило вебплатформу «Всеукраїнська школа онлайн» за адресою: 
https://lms.e-school.net.ua/ На платформі розміщені 18 курсів для 5-11 класів з 
таких навчальних предметів: українська мова, українська література, зарубіжна 
література, англійська мова, природознавство, біологія, біологія та екологія, 
географія, фізика, хімія, всесвітня історія, історія України, історія України і 
всесвітня історія (інтегрований курс), основи правознавства, математика, 
алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво. Тематичне планування 
курсів відповідає чинним навчальним програмам. Кожен урок має такі 
компоненти: коротке відео, конспект та завдання для самоперевірки, теми 
закінчуються підсумковими тестуваннями. Педагогічні працівники завдяки 
інструменту платформи «Кабінет учителя» можуть формувати класи, 
відстежувати навчальний прогрес своїх учнів, влаштовувати обговорення 
навчальних матеріалів.

З огляду на зазначене привертаємо увагу до того, що наказом Міністерства 
освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 268 «Деякі питання 
переведення учнів на наступний рік навчання», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 13 квітня 2021 року за №№ 494/36116,495/36117, внесено зміни 
до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти 
до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

https://lms.e-school.net.ua/


з

від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
ЗО липня 2015 року за № 924/27369.

Відповідно до змін, що наберуть чинності після опублікування зазначеного 
наказу, учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, 
переводяться до десятого класу цього самого закладу загальної середньої освіти 
чи випускаються із закладу загальної середньої освіти (за власного заявою (у разі 
досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних 
представників). Учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової середньої 
освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік 
навчання чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують 
свідоцтво про базову середню освіту, а учні, які за результатами річного 
оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев’ятому класі, мають 
результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтво про базову 
середню освіту з відзнакою.

Вимоги до організації зарахування дітей до закладів загальної середньої 
освіти у 2021 році та проведення конкурсів визначені статтею 9 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» та Порядком зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і 
науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - Порядок 
зарахування).

Окремо нагадуємо, що під час зарахування дітей для здобуття початкової 
освіти до закладу освіти забороняється проведення конкурсів (будь-яких заходів, 
спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей 
дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

Згідно з Порядком зарахування дату початку прийому документів для 
зарахування визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи 
виконавчої влади, але строк прийому заяв не може бути меншим одного місяця.

Радимо врахувати, що згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу II 
«Прикінцеві положення» Закону України від 17 березня 2020 року №530-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» на 
період встановлення карантину власником установи, організації або 
уповноваженим органом може змінюватися режим роботи, зокрема щодо 
прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Таким чином, 
засновники закладів загальної середньої освіти у період карантину можуть 
гнучко організовувати режим прийому документів та їх копій, зокрема дозволити 
їх подавати електронною поштою у сканованій формі без електронного 
цифрового підпису. Інформацію про такі зміни має бути доведено до відома 
громадян шляхом її розміщення на вебсайтах засновників та закладів освіти, а 
також із використанням інших комунікаційних засобів.
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Згідно із пунктом 8 розділу IV Інструкції з діловодства у закладах загальної 
середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 25 червня 2018 року № 676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
11 вересня 2018 року за № 1028/32480, вхідні документи, надіслані у такий 
спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної 
адреси відправника та адресата.

Інформацію про прийняті рішення щодо строків прийому документів та 
способів їх подання необхідно оприлюднювати впродовж двох робочих днів з 
дня їх прийняття на вебсайтах закладів загальної середньої освіти та/або їхніх 
засновників.

Про звільнення у 2020/2021 навчальному році від державної підсумкової 
атестації

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» 
(далі - Закон), згідно з яким у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 
здобувані освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 
2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної 
підсумкової атестації (далі - ДПА), зберігаючи за собою право пройти її за 
власним бажанням відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 12 жовтня 2020 року № 1262 «Деякі питання проведення в
2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 
здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 листопада 2020 року за № 1153/35436, у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання (далі - ЗНО).

У разі, якщо здобувані освіти належать до категорій здобуваній освіти, 
визначених пунктами 6-12, 14-16, 18 розділу II Порядку проведення державної 
підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - Порядок проведення ДПА), вони 
мають право за бажанням пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО).

Привертаємо увагу до того, що законодавством не передбачено вибіркове 
звільнення від проходження ДПА (незалежно від її форми) з якогось одного чи 
кількох предметів. Так само Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів 
освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти, у 2021 році.

З огляду на зазначене рекомендуємо забезпечити інформування:
1) повнолітніх здобувачів освіти або батьків, інших законних 

представників неповнолітніх здобувачів освіти, які планують пройти ДПА, про 
необхідність звернутися до керівників відповідних закладів загальної середньої 
та професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти) із 
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письмовою заявою про бажання проходити ДПА у закладі освіти (не у формі 
ЗНО, тільки для категорій здобувачів освіти, визначених законодавством) або у 
формі ЗНО; заяву у довільній формі може бути подано до закладу освіти 
особисто або у відсканованому вигляді електронною поштою (кінцевий термін і 
спосіб подання заяви визначає заклад освіти);

2) керівників закладів освіти про необхідність:
а) повідомити здобувачів освіти та їхніх батьків про граничні строки 

подання заяв щодо бажання пройти ДПА в одній із форм;
б) організувати видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої 

освіти, у тому числі додатків до них із записом «звільнений(а)» у відповідній 
графі бланку додатку, здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити 
ДПА;

в) у разі виявлення здобувачами освіти бажання проходження ДПА у 
закладі освіти (не у формі ЗНО):

• перевірити наявність права у здобувана освіти на проходження ДПА в 
закладі освіти (тобто належність до категорій здобувачів освіти, 
визначених пунктами 6-12, 14-16, 18розділу IIПорядку проведення ДПА)’,

• організувати проведення ДПА в письмовій формі за завданнями та у 
строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше завершення 
навчального року',

• після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі 
бланку додатку до них.
г) у разі виявлення здобувачами освіти бажання проходження ДПА у формі 

ЗНО:
• організувати підвезення здобувачів освіти до пунктів тестування;
• після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням 
таких результатів у відповідній графі бланку додатку до них.
ДПА в закладі освіти (не у формі ЗНО) проводиться з урахуванням вимог, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». Контроль за проведенням ДПА в закладі освіти здійснюється 
його засновником (уповноваженим ним органом).

Здобувані освіти, які претендують на нагородження Золотою або Срібною 
медалями та звільнені від проходження ДПА Законом, мають право на 
отримання таких медалей без проходження ДПА.

Принагідно нагадуємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 03 березня 2021 року № 273 «Про звільнення від проходження 
державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та 
базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році», 
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зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 березня 2021 року за 
№ 338/35960, у 2020/2021 навчальному році від проходження державної 
підсумкової атестації звільнено учнів четвертих та дев’ятих класів. Згідно з 
пунктом 9 розділу IV Порядку проведення ДПА здобувачам освіти, звільненим 
від атестації, у відповідній графі документа про освіту робиться запис 
«звільнений(а)».

Щодо свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти
Здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити ДПА (у жодній з 

форм), свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти мають бути 
видані не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеного у ньому.

Здобувачам освіти, які виявили бажання проходити ДПА (незалежно від її 
форми), свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти видаються 
після проведення ДПА та відображення її результатів у додатку до свідоцтва, але 
в будь-якому випадку не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеного 
у ньому.

Привертаємо увагу до того, що відповідно до письмової заяви здобувана 
освіти з мотивованою та обґрунтованою потребою у виправленні документа про 
освіту керівник закладу освіти має право звернутися щодо заміни документів та 
їх карток до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій. Такі виправлення документа та 
заміна картки здійснюються на підставі письмової заяви його власника на ім'я 
керівника відповідного закладу освіти згідно з Порядком замовлення документів 
про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх 
карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 
2003 року № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
від 13 серпня 2007 року № 737), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Дата видачі додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої 
освіти не має обов'язково співпадати з датою видачі самого свідоцтва (при цьому 
додаток не може бути виданий раніше, ніж свідоцтво). Зважаючи на це, на 
підставі письмової заяви здобувана освіти, з мотивованою та обґрунтованою 
потребою у виправленні додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти, що не потребує одночасного виправлення картки свідоцтва, 
заклад освіти має право видати такому здобувану освіти тільки виправлений 
додаток (без одночасної заміни картки свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти).

Випуск (відрахування) із закладу освіти (з видачею документів про освіту) 
оформлюється наказом керівника закладу освіти (у межах навчального року) на 
підставі рішення педагогічної ради закладу освіти.

Окремо привертаємо увагу до того, що громадяни України, які належать 
до категорії здобувачів освіти, визначеної пунктом 11 розділу II Порядку 
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проведення ДПА, для отримання документів про повну загальну середню освіту 
мають пройти річне оцінювання за 11 клас у закладі освіти, до якого вони були 
зараховані. Надалі такі особи за їхнім бажанням можуть пройти ДПА у закладі 
освіти або у формі ЗНО. У разі, якщо зазначені особи не були зараховані до 
закладів освіти на території, підконтрольній Україні, і не мають результатів 
річного оцінювання, для них не може бути замовлено та видано документи про 
повну загальну середню освіту.

Принагідно пропонуємо довести до відома здобувачів освіти з окупованої, 
неконтрольованої території інформацію про можливість скористатися 
спрощеним механізмом вступу до закладів вищої освіти відповідно до Порядку 
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, які проживають на 
тимчасово окупованій території України (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України від 31 травня 2016 року за № 795/28925) та Порядку прийому для 
здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
від 01 липня 2016 року за №907/29037).

З повагою
Заступник МіністраЛюбомира МАНДЗІЙ

Кудренко Богдан 481 47 68



УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №223

«Про дотримання Правил благоустрою 
населених пунктів і дотримання в них 
належного санітарного порядку на 
території сіл та селищ, що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної ради»

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника житлово- 
комунального відділу Безлюдівської селищної ради Сергія Воротнікова, 
виконком Безлюдівської селищної ради відмічає, що на території громади 
необхідно проводити роботи по покращенню благоустрою, санітарного стану 
озелененню та створенню місць відпочинку.

Враховуючи вищенаведене, на підставі ст. 33, 40, 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів”, Типових Правил благоустрою населених пунктів, 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника житлово-комунального відділу 
Безлюдівської селищної ради Сергія Воротнікова взяти до уваги.

2. Підготувати та затвердити на черговій сесії Правила благоустрою 
Безлюдівської селищної ради.

3. Відповідальним особам КП “Котлярівське” Безлюдівської селищної 
ради (Володимир Савченко) та ТОВ «Комунсервіс - 2018» (Ігор Либа):

3.1. продовжувати роботу по укладанню договорів на вивезення 
твердих побутових відходів із мешканцями індивідуальних житлових 
будинків, забезпечити їх вивезення з дотриманням графіків.

Постійно
3.2. Забезпечувати організацію проведення робіт з ліквідації 

виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ.
Постійно



4. Після прийняття Правил благоустрою Безлюдівської селищної ради 
забезпечити неухильне дотримання Правил благоустрою жителями громади, 
керівниками підприємств, установ, організацій, приватними підприємствами.

4.1. Проводити роботу з систематичного та дієвого контролю за 
дотриманням Правил благоустрою.

Постійно
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО, заступника голови 
Сергія ДВОИНІКОВА, начальника житлово-комунального господарства 
Сергія ВОРОТНІКОВА.

Безлюдівський селищний голо М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №224

«Про взяття на квартирний облік».

Розглянувши заяву громадянки Гуріної Альони Павлівни, яка 
зареєстрована за адресою Харківська область, Харківський район, смт 
Хорошеве, вул. Фрунзе Тимура 7 кв. З, як особи , яка потребує поліпшення 
житлових умов, керуючись п.5ч.1ст.15,ст.ст.36,39,43,46,60 Житлового 
Кодексу України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 
затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 
Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року, ч.2 ст.ЗО 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Взяти на квартирний облік у виконавчому комітеті Безлюдівської 
селищної ради сім’ю:

- Гуріної Альони Павлівни, склад сім’ї 5 осіб, на загальну чергу для 
отримання житла, яка потребує поліпшення житлових умов.

Безлюдівський селищний голова М.КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №225

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області 
гр. Коц Валерію Миколайовичу»

Розглянувши заяву гр. Коц Валерія Миколайовича, який зареєстрований 
Харківська область Харківський район смт Безлюдівка, пров. 1-го Травня 
буд. 5-А, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. 
Безлюдівка, керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - провулок 1-го 
Травня будинок 5-В, смт Безлюдівка, Харківського району, Харківської 
області.

2. Оформити документи згідно діючогщзаконодавсіва України.
У-*' ' > - ‘іД*

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №226

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області 
гр. Бестужевій Надії Іванівні»

Розглянувши заяву гр. Бестужевої Надії Іванівни, яка зареєстрована 
Харківська область Харківський район смт Хорошеве, вул. Вишнева буд. 43, 
щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. Хорошеве, 
керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - вулиця Вишнева 
будинок 43 А, смт Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №227

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області 
гр. Животковій Раїсі Іванівні»

Розглянувши заяву гр. Животкової Раїси Іванівни, яка зареєстрована 
Харківська область Харківський район смт Хорошеве, пров. Дружний 47а, 
щодо присвоєння поштової адреси частині домоволодіння та земельній 
ділянці 64/100 частин від усього домоволодіння в смт. Хорошеве, керуючись 
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу частині домоволодіння та земельній 
ділянці 64/100 частин від усього домоволодіння - провулок Дружний 
будинок 47 А, смт Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

Безлюдівський селищний голова л
£ * У у.'

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №228

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області 
гр. Мороз Олені Сергіївні»

Розглянувши заяву гр. Мороз Олени Сергіївни, яка зареєстрована 
Харківська область Харківський район смт Хорошеве, вулиця Фрунзе Тимура 
6 кв. 15, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. 
Хорошеве, керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - провулок Дружби 
будинок 3, смт Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт. Безлюдівка №229

«Про присвоєння поштової адреси 
житловому будинку в смт Васищеве 
Харківського району Харківської області 
гр. Горбунову Роману Васильовичу»

Розглянувши заяву гр. Горбунова Романа Васильовича, який 
зареєстрований Харківська область Харківський район смт Васищеве, вул. 
Мирна буд. 6, щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку в смт. 
Васищеве, керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку - провулок Луговий 
будинок 9, смт Васищеве, Харківського району, Харківської 
області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.
Z7 •-£> -

Безлюдівський селищний голова Д5 А ІДі М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 230

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт їдальні (заміна системи 
вентиляції) 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 їдальні (заміна 
системи вентиляції) 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 їдальні (заміна системи вентиляції) 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, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №231

«Про затвердження Плану заходів
щодо складання прогнозу селищного 
бюджету Безлюдівської селищної ради 
на 2022 - 2024 роки»

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019
№ 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та 
затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на 
місцевому рівні», керуючись ст. ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки ( додається).

2. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника 
фінансового управління Безлюдівської селищної ради Лілію Будник.

3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 
на заступника селищного голови з питань соціального захисту населення 
Аллу Гутовець.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
№231 від 20.05.2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

на 2022-2024 роки.

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Здійснення аналізу виконання селищного бюджету у попередніх та поточному 

бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової 
частин бюджету

До 1 липня 
2021 року

Фінансове управління
Безлюдівської селищної ради

2. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно- 
методологічних засад складання прогнозу селищного бюджету, визначених 
Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад 
процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

У триденний строк після 
отримання відповідної 

інформації від 
Міністерства фінансів 

України

Фінансове управління
Безлюдівської селищної ради

3. Надання фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради основних 
прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на 
середиьостроковий період

До 15 липня 2021 року Виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради, 
Головні розпорядники коштів

4. Надання інформації фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради 
щодо чисельності населення

До 15 липня 
2021 року

Виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради, 
Головне управління статистики 
у Харківській області (за 
згодою)

5. Підготовка та подання фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради 
разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх 
періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період 
відповідно до типової форми прогнозу селищного бюджету

До 15 липня 
2021 року

ГУ ДПС у Харківській області 
(за згодою), 
Виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

6. Прогнозування обсягів доходів селищного бюджету, визначення обсягів 
фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного 
бюджету та орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету

До 20 липня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради



та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період на 
підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, 
аналізу виконання селищного бюджету в попередніх та поточному бюджетних 
періодах

7. Підготовка та внесення змін до показників прогнозу селищного бюджету на 
2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

До 20 липня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради

8. Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних 
граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 
середньостроковий період

До 20 липня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради

9. Надання фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради пропозицій 
до прогнозу селищного бюджету

До 25 липня 
2021 року

Головні розпорядники 
бюджетних коштів

10. Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів 
пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним 
орієнтовним граничним показникам видатків селищного бюджету та надання 
кредитів з селищного бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 1 серпня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради

11. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних 
коштів щодо узгодження показників прогнозу селищного бюджету

До 5 серпня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради. 
Головні розпорядники 
бюджетних коштів

12. Доопрацювання прогнозу селищного бюджету за результатами проведених 
погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів 
Безлюдівської селищної ради

До 10 серпня 
2021 року

Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради

13. Подання прогнозу селищного бюджету до виконавчого комітету селищної 
ради

До 15 серпня 
2021 року

Фінансове управління 
безлюдівської селищної ради

14. Розгляд та схвалення прогнозу селищного бюджету До 1 вересня 
2021 року

безлюдівська селищна рада, 
Виконавчий комітет 
безлюдівської селищної ради

15. Подання прогнозу селищного бюджету разом із фінансово-економічним 
обґрунтуванням до Безлюдівської селищної ради для розгляду в порядку, 
визначеному радою

До 5 вересня 
2021 року

безлюдівська селищна рада, 
виконавчий комітет 
безлюдівської селищної ради, 
фінансове управління 
безлюдівської селищної ради



16. Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями 
Безлюдівської селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в 
порядку, визначеному радою

Відповідно до регламенту 
ради

Депутати Безлюдівської 
селищної ради. 
Виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради. 
Головні розпорядники 
бюджетних коштів, 
Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 232 

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на капітальний ремонт мосту через 
р. Уди на автомобільній дорозі С2(250) 
під’їзд до смт Хорошеве, км5+700»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради, а саме проведення та надання дозволу на 
розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту мосту 
через р. Уди на автомобільній дорозі С2 (250) під’їзд до смт Хорошеве, 
км5+700, 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 
проведення капітального ремонту капітального ремонту мосту через р. Уди 
на автомобільній дорозі С2 (250) під’їзд до смт Хорошеве, км5+700.

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

Безлюдівський селищний голові 11 М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05. 2021 року смт Безлюдівка №233

«Про затвердження Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської норм питного 
водопостачання та водовідведення для населення 
та підприємств смт Белюдівка, смт Васищеве, 
смт Хорошево та с. Котляри для споживачів, 
які не мають приладів обліку води».

Розглянувши лист т.в.о. Директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» від 14.05.2021 р. № 59 щодо затвердження норм питного 
водопостачання та водовідведення для населення та підприємств смт 
Безлюдівка, смт Васищево, смт Хорошево та с. Котляри для споживачів, які не 
мають приладів обліку води, а також керуючись ЗУ «Про житлово-комунальіні 
послуги», ст. ст. 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання», п. а) п.п. 21) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми питного водопостачання та водовідведення для 
населення та підприємств смт Безлюдівка, смт Васищево, смт Хорошево та с. 
Котляри для споживачів, які не мають приладів обліку води, розроблені 
відповідно до ДБН В.2.5.-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 
водопровод та каналізація», ДСТУ - Н.Б.В. 1.1-27:2010 будівельна кліматологія, 
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього- „рішення покласти на першого 
заступника голови Безлюдівської се^щної ради Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



If 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №234

«Про затвердження Комунальному підприємству 
“Котлярівське” Безлюдівської селищної ради 
тимчасових тарифів на комунальні послуги
з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів»

Розглянувши лист т.в.о. Директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради від 13.05.2021р. № 58 щодо 
встановлення Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради тарифів на комунальні послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення в межах тих тарифів, які 
діяли для попереднього виконавця цих послуг, керуючись ч. З ст. 4 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради тимчасові тарифи (строком на 4 місяці) на 
комунальні послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в межах тих тарифів, які діяли 
для попереднього виконавця цих послуг, а саме:

на території смт Безлюдівка, смт Хорошеве, смт Васищеве
з централізованого водопостачання - 23,072 грн. за 1 м3 (для всіх 

категорій споживачів)
з централізованого водовідведення - 23,667 грн. за 1 м3 (для всіх 

категорій споживачів)
на території с. Котляри

з централізованого водопостачання - 16,29 грн. за 1 м3 (для всіх 
категорій споживачів)



з централізованого водовідведення - 11,75 грн. за 1 м3 (для всіх 
категорій споживачів)

2. Затверджені цим рішенням тарифи вводяться в дію з 20.05.2021 року 
і діють впродовж 4-х місяців.

3. Секретарю виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 
оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної 
ради в мережі Інтернет.

4. Керівнику Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради опублікувати дане рішення в районній газеті 
“Трибуна трудящих”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника голови Безлюдівської селищної ради Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 235

«Про внесення змін до конкурсної 
документації з визначення виконавця 
послуг з вивезення твердих побутових 
відходів на території Безлюдівської селищної ради»

Заслухавши інформацію від першого заступника селищного голови 
Юрія СВІТЛИЧНОГО з метою задоволення потреб мешканців об’єднаної 
територіальної громади Безлюдівської селищної ради з приводу надання 
більш широкого кола 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, 
враховуючи те, що з моменту публікації не було подано жодної заяви про 
участь в конкурсі, керуючись Законом України «Про відходи», ст. ст. ЗО, 52, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.13 Постанови 
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. Викласти конкурсну документацію в наступній редакції: Конкурсна 

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

2. Опублікувати в газеті «Трибуна трудящих» конкурсну документацію 
в новій редакції.



3. Контроль за виконанням даного--рішення покласти на першого 
заступника селищного голови Юрія СУГЛИННОГО.

Безлюдівський селищний голова І ■
М. КУЗЬМІНОВ

л



Безлюдівська селищна рада повідомляє, що згідно рішення Виконавчого 
комітету Безлюдівської селищної ради № 235 від 20.05.2021 року «Про 
внесення змін до конкурсної Документації з визначення виконавця послуг з 
вивезення твердих побутових відходів на території Безлюдівської селищної 
ради» були внесені зміни до конкурсної документації, яка була затверджена 
рішенням виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради від 15 квітня 
2021 р. № 162 та опублікована в газеті «Трибуна трудящих» номер видання 
18 від ЗО квітня 2021 р.

У зв’язку з викладенням конкурсної документації у новій редакції, та 
відповідно до пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 
відходів», а також враховуючи те, що станом на дату публікації конкурсної 
документації до ради не було подано жодної заявки про участь у конкурсі, 
Безлюдівська селищна рада доводить до відома нову редакцію конкурсної 
документації через друковані засоби масової інформації:

Конкурсна документація з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території 

Безлюдівської селищної ради

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

2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконавчого комітету від 15 квітня 2021 року №162 «Про 
проведення конкурсу і визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні) на території Безлюдівської 
селищної ради».

3. Місце проведення конкурсу:
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 62489, Харківська обл., Харківський р-н, 
смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 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 побутових відходів (тверді, 
великогабаритні, ремонтні) 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 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, того, що 
вивезення побутових відходів здійснюється із залученням контейнерів 
надавача таких послуг та 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 побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні), 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 
(смт. Безлюдівка, смт. Хорощеве смт. Васищеве, с. Подольох).

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

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

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

- 5 поверхових
- 4 поверхових
- 2 поверхових
- 1 поверових -

- 19 будинків;
- 11 будинків;
- 54 будинка;

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 (смт. Безлюдівка, смт. Хорошеве, смт. 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 (смт. Безлюдівка, смт. Хорошеве, 
смт. Васищеве, с. Подольох).
9. Характеристика та місцезнаходження об’єктів поводження з 
побутовими відходами:

Побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні) повинні перевозитися 
до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними.

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:
1. Розрахунок вартості послуг вивезення побутових відходів (тверді, 
великогабаритні, ремонтні) 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 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 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 
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 побутовими відходами - 10 балів.
5) інвестиційні пропозиції щодо облаштування майданчиків для збору 
побутових відходів - 15 балів;
6) наявність позитивного досвіду роботи в галузі поводження з 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 має 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 й СВІТЛИЧНИЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №236

«Про затвердження кошторисної 
частини проектної документації 
за робочим проектом « Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку№ 83 
по вул. Орєшкова смт Васищеве,
Харківського району Харківської області»

Розглянувши кошторисну частину проектної документації за робочим 
проектом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 83 по вул. 
Орєшкова 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 № 83 
по вул. Орєшкова смт Васищеве, Харківського району Харківської області» 
на загальну кошторисну вартість на суму 963,857 тис. грн., у тому числі: 
будівельні роботи 774,868 тис. грн.,інші витрати 188,989 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



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №237

«Про встановлення вартості харчування дітей у 
Безлюдівському та Васищівського ЗДО (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради»

На підставі ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку 
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах ( 
затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 
Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329), Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах 
(постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591) та службової 
записки завідувачів КЗ «Безлюдівський ЗДО (ясла-садок) Безлюдівської 
селищної ради» Павленко В.Г., КЗ «Васищівський ЗДО (ясла-садок) 
Безлюдівської селищної ради» Бичкової Н. М., з метою забезпечення 
соціально-правових гарантій щодо організації раціонального збалансованого 
харчування дітей пільгових категорій, керуючись ст. 32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість харчування в Комунальних закладах 
«Безлюдівський ЗДО (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» та 
«Васищівський ЗДО (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» з 01.06.2021 
року на одну дитину за один день в розмірі:

в групах раннього віку - 45 грн. 00 коп.,
в дошкільних групах - 60 грн. 00 коп.

2. На підставі статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» 
встановити батьківську плату в розмірі 60% від вартості харчування:

в групах раннього віку - 27 грн. 00 коп.,
в дошкільних групах - 36 грн. 00 коп.

Різницю сплачувати за рахунок Безлюдівської селищної ради.
3. Від сплати за харчування звільнити дітей -сиріт, дітей-інвалідів та 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми



потребами в інклюзивних групах, дітей, батьки яких загинули під час участі в 
антитерористичній операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у 
проведені 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;

4. Зменшити на 50% від встановленого, розмір плати для батьків, у 
сім’ях, що мають троє і більше дітей.

5. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх 
замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за 
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму)

6. 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

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №238 

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт системи 
електропостачанняКЗ «Хорошівський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 
смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.В. Різник 
розглянуто питання щодо капітального ремонту системи електропостачання 
Комунального закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» 
за адресою вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве 
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 системи електропостачання Комунального закладу 
«Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. 
Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області».



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

f • > о
Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №239

«Про дозвіл на розробку проектно
- кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт туалетних 
кімнат І та III поверхів
КЗ «Хорошівський ліцей
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 
смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.В. Різник 
розглянуто питання щодо капітального ремонту туалетних кімнат І та III 
поверхів Комунального закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської 
селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 смт 
Хорошеве 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 туалетних кімнат І та III поверхів Комунального 
закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. 
Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області».



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

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №240

«Про звільнення гр. Таран Дарію Сергіївну 
від плати за відвідування іі доньки
КЗ «Безлюдівськийзаклад дошкільної освіти (ясла-садок)
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши заяву гр. Таран Дарії Сергіївни, яка зареєстрована смт 
Безлюдівка в-д Стадіонний буд. № 3 кв. 5 Харківському районі Харківської 
області з проханням звільнити від плати за відвідування її доньки КЗ 
«Безлюдівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської 
селищної ради та подання завідуючої Вікторії ПАВЛЕНКО, 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. Таран Дарію з 19.04.2021 року по 31.05.2021 року 
(включно) від плати за відвідування її доньки - Таран Варвари Олегівни, 
18.05.2018 р.н. Комунальний заклад «Безлюдівський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок)» Безлюдівської селищної ради, згідно інформації УСЗН 
№ 4 від 28.01.2021 року, про отримання допомоги як малозабезпечена сім'я з 
01.12.2020 р. по 31.05.2021р.(включно). ■

Безлюдівський селищний голова Ц М. КУЗЬМІНОВ
*І\ У*4'/ / - 4 і
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 241

«Про попередню оплату товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються 
за кошти селищного бюджету 
Безлюдівської селищної ради»

Відповідно до ст. 40, 52, 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в У країні»,постанови КМУ від 04 грудня 2019 року №1070 
«Деякі питання здійснення розпорядниками(одержувачами) бюджетних 
коштів попередньої оплати товарів, робіт послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти,Постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2(3i змінами та 
доповненнями),з метою забезпечення ефективного використання бюджетних 
коштів виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1 .Установити, що головні розпорядники бюджетних коштів селищного 
бюджету у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні 
кошти можуть передбачити попередню оплату в разі закупівлі:

1.1. На строк не більше трьох місяців:
- товарів,робіт і послуг за поточними видами, якщо розмір такої оплати 

не перевищує 30% їх вартості;
- оплати комунальних послуг та енергоносіїв у розмірі 100% їх ;
- капітальних видатків, якщо розмір такої оплати не перевищує 50% їх 

вартості;
1.2. На строк не більше 12 місяців періодичних видань у розмірі 100%.
2. Кількість платежів з попередньої оплати в межах строку 

визначається головними розпорядниками бюджетних коштів виходячи із 
необхідності, що обгрунтовується, зокрема, реальним станом і поставки, 
товару,виконання робіт, надання послуг, помічним розподілом бюджетних 
асигнувань, сезонністю робіт.



Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують 
ефективне,результативне і цільове використання бюджетних коштів 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3. Установити, що попередня оплата розпорядниками бюджетних 
коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування 
бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і наданням 
послуг(крім нерезидентів) на не бюджетні розрахунки, відкриті на ім”я в 
органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством 
порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, 
постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на 
цілі,визначені договорами про закупівлю товарів,робіт,з наданням 
підтверджуючих документів органам Державної казначейської служби для 
здійснення платежів.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів:
4.1 .Звабезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, 

постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, 
укладених із розпорядниками (одержувачами бюджетних коштів, діяльність 
яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на 
виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти.

4.2 . Не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, 
постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови 
договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг,що 
закупорюються за бюджетні кошти.

5. У разі застосування Урядом карантинних обмежень,м заборонити на 
період дії карантинних заходів, здійснення розпорядниками ( одержувачами) 
бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг,що 
закуповуються за бюджетні кошти крім випадків, коли предметом закупівлі є 
вітчизняні періодичні друковані видання послуги з їх доставки за 
передплатою, поштові марки та марковані конверти, в тому числі 
використанням маркувальних машин, призначених для нанесення на 
письмову кореспонденцію відбитка державного знака,що підтверджує оплату 
послуг поштового зв’язку, товари, роботи,і послугиЗ, необхідні для 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню,локалізацію та ліквідацію спалахів,епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
селищного голови.

Безлюдівський селищний голо М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №242

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт системи опалення будівлі 
КЗ «Васищевський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Вишнева, 2Е смт Васищеве Харківського 
району Харківської області

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради розглянуто питання щодо капітального ремонту 
системи опалення будівлі Комунального закладу «Васищевський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) 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 системи опалення будівлі Комунального закладу 
«Васищевський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської 
селищної ради» за адресою вул. Вишнева 2Е смт Васищеве Харківського 
району Харківської області.

2. Контроль за виконанням даного--рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економцс^-фіцансів та комунальної власності

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №243

«Про присвоєння поштової адреси 
приміщенню бойлерної в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області»

Розглянувши подання провідного спеціалісту відділу земельних 
відносин та комунального майна Марини ТКАЧЕНКО, щодо присвоєння 
поштової адреси приміщенню бойлерної в смт. Безлюдівка, керуючись ст. ЗО 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу приміщенню бойлерної - вулиця Перемоги
85 Л смт Безлюдівка, Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

//& ? f
Безлюдівський селищний голова; і М. КУЗЬМІНОВ

Хх fi * у



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №244

Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт фасаду будівлі
КЗ «Васищевський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Вишнева, 2Е смт Васищеве Харківського 
району Харківської області

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи доповідну записку завідувача 
КЗ «Васищівський ЗДО (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради » Надії 
БИЧКОВОЇ розглянуто питання щодо капітального ремонту фасаду будівлі 
Комунального закладу «Васищевський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
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 фасаду будівлі Комунального закладу «Васищевський 
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за 
адресою вул. Вишнева 2Е смт Васищеве Харківського району Харківської 
області.

2 . Контроль за виконанням дацеТТГсПІшення покласти на постійну _ .. . комісію з питань бюджету, економікйв.фшанеій та комунальної власності.

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05. 2021 року смт Безлюдівка №245

«Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини»

У відповідності з гі.п.4 п.”б”, ч.І ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст. 19, 173 Сімейного Кодексу 
України та розглянувши висновок комісії з питань захисту прав дитини про 
надання згоди на дарування частини житлового будинку дитині -

року народження, від 14 травня 2021 року № З, 
виконавчий комітет Безлюдівськох селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини, про 
надання згоди на дарування частини житлового будинку дитині

року народження, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

А. Гутовець.
//Уv
///У/'ху ■

Безлюдівський селищний голова^ ? і \ (/і\ М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05. 2021 року смт Безлюдівка №246

«Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини»

У відповідності з п.п.4 п.”б”, ч.І ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст. 19 Сімейного Кодексу України та 
розглянувши висновок комісії з питань захисту прав дитини про доцільність 
позбавлення батьківських прав гр. . щодо сина ?■ \ .

року народження, від 14 травня 2021 
року № 3, виконавчий комітет Безлюдівськох селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини про 
доцільність позбавлення батьківських прав гр. . ч. : : . . ... щодо
сина ... . . / . року народження, від 14
травня 2021 року №3 , згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 
голови з соціальних питань А. Гутовець.

Безлюдівський селищний голова (Л] М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 247

«Про нагородження учнів
закладів загальної середньої освіти
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши листа від відділу освіти Безлюдівської селищної ради, з 
метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, 
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Нагородити цінними подарунками учнів - III етапу Всеукраїнського 
конкурсу - захист науково-дослідницьких проектів учнів-членів Малої 
академії наук України

Міланіну Анастасію Сергіївну - яка зайняла III місце.
Сіренко Ангеліну Миколаївну - учасник.
Кабиш Катерину Вячеславівну - яка зайняла II місце.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації 

«Література»
Криворотенко Іллю Сергійовича - який посів І місце.
Переможці МАН в обласному етапі
Дубініна Інна - яка зайняла І місце.
Маляр Нікіта - який посів II місце.
Токар Валерія - яка зайняла III місце.
Коновалова Мирослава - яка зайняла II місце.
Муха Олександра - яка зайняла III місце.
Коц Анастасія - яка зайняла III місце.
Всеукраїнський конкурс IT та кіберспорту для дітей та молоді «iTalent» - 

номінація “2Д Анімація»
Шпак Марія - яка зайняла І місце
2. Відділу бухгалтерського обліку відділу освіти Безлюдівської селищної 

ради забезпечити придбання цінних подарунків для нагородження учнів - III 
етапу Всеукраїнського конкурсу - захист науково-дослідницьких проектів



учнів-членів Малої академії наук України 2020/2021 навчального року, 
Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації 
«Література» та переможців МАН обласного етапу в різних секціях по 
КПКВК 0611021 КЕКВ 2210 «Предмети, доаТбрїаДи, обладнання та інвентар».

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №248

«Про відзначення грошовою винагородою 
керівників, які підготували учнів до захисту 
наукових робіт та участі в олімпіаді»

Розглянувши листа від відділу освіти Безлюдівської селищної ради, з 
метою реалізації програми «Вчитель» на 2021/2021 навчальні роки, 
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Відзначити грошовою винагородою керівників, які підготували учнів 
до захисту наукових робіт та участі в олімпіаді:

Коханова Олена Олександрівна - 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) (III 
етапу Всеукраїнського конкурсу - захист науково-дослідницьких 
проектів учнів-членів Малої академії наук України);

Іванюк Катерина Вячеславівна - 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) (III 
етапу Всеукраїнського конкурсу - захист науково-дослідницьких 
проектів учнів-членів Малої академії наук України);

Федоренко Клавдія Дмитрівна - 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) 
(Конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук, напрям «Мовознавство», предмет «Українська мова»);

Земляна Лариса Степанівна - 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) 
(Обласний етап конкурсу учнівської творчості в номінації
«Література»).

2. Відділу бухгалтерського обліку відділу освіти Безлюдівської селищної
ради провести нарахування та виплату грошової винагороди у розмірі
6000,00 грн. (шість тисяч грн. 00 коп.) (без оподаткування). По КПКВК
0611021 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2020 року смт Безлюдівка №249

«Про внесення змін в рішення
виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради від 09.11.2020 року 
№ 188 «Про присвоєння поштової адреси 
громадському будинку з 
господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами Клубний заклад 
по площі Стадіонній
в смт Безлюдівка Харківського району»

Розглянувши подання завідувача Безлюдівського клубу Бойко Василя 
Володимировича, щодо внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної від 09.11.2020 року № 188, а саме змінити назву 
громадському будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами Клубному закладу в смт. Безлюдівка на Будинок соціально- 
культурного призначення, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 09.11.2020 року № 
188 та викласти його в наступній редакції:

«Присвоїти поштову адресу Будинку соціально-культурного призначення - 
площа Стадіонна № 2к (колишня адреса площа Стадіонна № 2а), смт 
Безлюдівка Харківського району, Харківської області.

2. Оформити документи згідно діючого законодавства України.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №250

«Про затвердження 
кошторисної документації 
на «Улаштування майданчиків 
для роздрібного збору сміття 
(капітальний ремонт) на території 
Безлюдівської селищної ради»

Розглянувши кошторисну документацію на «Улаштування майданчиків 
для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт ) на території 
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 .Затвердити кошторисну документацію на:

- « Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський район, сел. Хорошево, вул. 
Фрунзе Тимура, 89» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, вул.



Фрунзе Тимура, 42А» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: 
будівельні роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, вул. 
Станційна» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, пров. 
Культури» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, вул. 
Миру» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, вул. 
Культури» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Хорошево, вул. 
Зелена» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. 
Орєшкова, 83» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. 
Вишнева,2А» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. 
Калинова, 4» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи 
-14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул.



Калинова, 20» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
робота -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Миру, 
1» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи -14,123 
тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Миру, 
7»;
- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Миру, 
5» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні робота -14,123 
тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Тиха» 
на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи -14,123 
тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Романа Левицького» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- « Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Перемоги, 107» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Зміївська» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

9

- «Улаштування майданчіку для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Кооперативна» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пл. 
Стадіонна» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;



- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. 
Новий» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.гри., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Бережна» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Огородня» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. 
Перемоги, 85» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні 
роботи -14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. 
Овочевий» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. 
Сонячна, 32» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи 
-14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве. в-д 
Вишневий» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. 
Сонячна, 2» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;

- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. 
Вишнева» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи - 
14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 тис.грн.;



- «Улаштування майданчику для роздільного збору сміття (капітальний 
ремонт) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. 
Сонячна, 95» на загальну суму 14,94 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи 
-14,123 тис.грн., - інші витрати - 0,817 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



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 251 

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на капітальний ремонт дорожнього 
покриття вулиці Тиха 
с. Котляри Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування та вулиць і доріг комунальної власності сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради, а саме проведення та 
надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації 
капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Тиха с. 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 
проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Тиха с. 
Котляри Харківського району Харківської області.

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

■ S

Безлюдівський селищний голова ,-фУ /V М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №252

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт спортивної зали 
КЗ «Хорошівський ліцей
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 
смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.В. Різник 
розглянуто питання щодо капітального ремонту спортивної зали 
Комунального закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» 
за адресою вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве 
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 спортивної зали Комунального закладу «Хорошівський 
ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району Харківської області».

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 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 253

«Про капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Фрунзе Тимура, вул. Станційна, 
тупик Станційний, вул. Залізнична, 
пров. Залізничний в смт. Хорошево
від КТП № 503 та по вул. Фрунзе Тимура, 
вул. Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, 
вул. Залізничній в смт Хорошево від КТП № 125 
та прийняття його на баланс селищної ради»

Заслухавши інформацію селищного голови про необхідність 
капітального ремонту та прийняття його на баланс селищної ради вуличного 
освітлення по вул. Фрунзе Тимура, вул. Станційна, тупик Станційний, вул. 
Залізнична, пров. Залізничний в смт. Хорошево від КТП № 503 та по вул. 
Фрунзе Тимура, вул. Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, вул. 
Залізничній в смт Хорошево від КТП № 125, керуючись ст.26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» статті 31 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» Порядку затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, Порядку державного фінансування 
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2001р. №1764(з наступними змінами), виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1 .Провести капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе 
Тимура, вул. Станційна, тупик Станційний, вул. Залізнична, пров. 
Залізничний в смт. Хорошево від КТП № 503 та по вул. Фрунзе Тимура, вул. 
Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, вул. Залізничній в смт Хорошево від 
КТП № 125.

2 . Після проведення капітального ремонту вуличного вул. Фрунзе Тимура, 
вул. Станційна, тупик Станційний, вул. Залізнична, пров. Залізничний в смт.



Хорошево від КТП № 503 та по вул. Фрунзе Тимура, вул. Східній, вул.
Станційній, вул. Польовій, вул. Залізничній в смт Хорошево від КТП № 125 
прийняти на баланс вуличне освітлення.

3.Контроль за виконанням цього 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 20.05.2021 року смт Безлюдівка №254

«Про дозвіл на розробку проектно
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт туалетних кімнат
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 туалетних кімнат 
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 туалетних кімнат 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, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова Ті 7/ М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №255

«Про затвердження кошторисної
частини проектної документації
за робочим проектом « Капітальний ремонт
будівлі за адресою: Харківська область,
Харківський район, сел. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к»

Розглянувши кошторисну частину проектної документації за робочим 
проектом «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, 
Харківський район, сел. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к» 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 .Затвердитти кошторисну частину проектної документації за 
робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська 
область, Харківський район, сел. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к» на 
загальну кошторисну вартість на суму 5 343,887 тис. грн., у тому числі: 
будівельні роботи 4 303,798 тис. грн.,інші витрати 1 040,089тис. грн.

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

Безлюдівський селищний голова А М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №256

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт кабінету бібліотеки
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 кабінету 
бібліотеки 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 кабінету бібліотеки 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, економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка № 257 

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації
на «Капітальний ремонт покрівлі старшої 
школи площею 1480м2 (над спортивним залом 
та кабінетами старшої школи) 
КЗ «Хорошівський ліцей
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 
смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.В. Різник 
розглянуто питання щодо капітального ремонту покрівлі старшої школи 
площею 1480 м2 (над спортивним залом та кабінетами старшої школи) 
Комунального закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» 
за адресою вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве 
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 покрівлі старшої школи площею 1480 м2 (над 
спортивним залом та кабінетами старшої школи) Комунального закладу 



«Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. 
Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області».

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

!:& g'/ . Z»
Безлюдівський селищний голова / 1< М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 року смт Безлюдівка №258 

«Про дозвіл на розробку проектно 
- кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт їдальні та 
встановлення вентиляційної витяжки 
КЗ «Хорошівський ліцей
Безлюдівської селищної ради» за адресою 
вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 
смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області»

На виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради та враховуючи потреби директора С.В. Різник 
розглянуто питання щодо капітального ремонту їдальні та встановлення 
вентиляційної витяжки Комунального закладу «Хорошівський ліцей 
Безлюдівської селищної ради» за адресою вул. Культури № 35/пров. 
Горького № 1 смт Хорошеве 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 їдальні та встановлення вентиляційної витяжки 
Комунального закладу «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» 
за адресою вул. Культури № 35/пров. Горького № 1 смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області».



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

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ


