
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження порядку денного
XV сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

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

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний XV сесії селищної ради VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XV СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

І. Про затвердження Положення про порядок підготовки та 
прийняття регуляторних актів Безлюдівською селищною радою та виконавчим 
комітегом Безлюдівської селищної ради.

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

3. Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 
будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 
будинкової розподільної мережі комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради.

4. Про передачу комунального майна (основних засобів та паливно- 
мастильних, матеріалів), що знаходиться у власності Безлюдівської селищної 
ради на баланс, у статутний фондта господарське відання Комунальному 
підприємству Харківської районної ради «Комуненерго»

5. Про передачу майна, що обліковується на балансі Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у 



статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 
Харківської районної ради «Комуненерго»

6. Про затвердження структури і штатного розпису відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів (зі змінами)

7. Про затвердження 1 Іоложення про фонд загальнообов’язкового навчання 
в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради

8. Про затвердження Положення про ніклувальну раду закладів освіти 
Безлюдівської селищної ради

9. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 
бюджету за 9 місяців 2021 р.

10. Про преміювання селищного голови.
11. Про припинення юридичної особи публічного права - фінансового 

управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 44133608).
12. Про затвердження структури апарату управління Безлюдовської селищної 

ради та її структурних підрозділів (зі змінами).
13. Про приймання майна зі спільної власності іериторіальних громад сіл. 

селищ, міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради».

14. Про звернення до Верховної ради України щодо забезпечення 
законодавчих змін, які дозволяють створити додаткові джерела наповнення 
місцевих бюджетів.

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коліснику Олегу Юрійовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Колісник Ользі Богданівні 
(орієнтовною площею 0,15 га на масиві проектної забудови)

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Онищенку Дмитру 
Олександровичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кравченку Олексію 
Миколайовичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Підпорному Євгенію 
Анатолійовичу (орієнтовною площею 0. і5га на масиві проектної забудови)



20. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Шип Сергію Борисовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

21. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Прохорову Олександру 
Юрійовичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

22. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівниці ва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Капітановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Падію Михайлу Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

23. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Капітановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської обласіі гр. Падію Владиславу Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

24. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеус трою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Пономаренку Костянтину 
Сергійовичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

25. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Жолтікову Дмитру Сергійовичу 
(орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

26. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бондарчуку Сергію 
Володимировичу (орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської облас і і гр. Коц Ві талію Олександровичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коваленку Максиму Сергійовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)



29. І Іро надання дозволу на розробку проекту зсмлеусгрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Рябченкову Олександру 
Олександровичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

ЗО. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Семененко Владиславу 
Георгійовичу (орієнтовною площею 0, 15га на масиві проектної забудови)
ЗІ. І Іро надання дозволу на розробку проекту зсмлеусгрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. І Іольовій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. ІПматьку Віталію Олександровичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

32. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. гр. Онищенко Лілії Вікторівні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

33. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської облає ті гр. гр. 11 Іевченку Сергію Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

34. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Сколоті Сергію Васильовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

35. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Федосову Тимуру Миколайовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Алфімову Сергію Олександровичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

37. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. І Іольовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Лубенцю Олексію Миколайовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)



38. I Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Гребенюку Гарасу 
Олександровичу (орієнтовною площею 0,/5га на масиві проектної забудови)

39. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мовчану Миколі Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0,15 га на масиві проектної забудови)

40. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Боровому Олександру 
Васильовичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)
41. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Полупану Володимиру Івановичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

42. 1 Іро падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бабіч Валентині Вікторівні 
(орієнтовною площею 0, /5га на масиві проектної забудови)
43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кону Ігору Васильовичу 
(орієнтовною площею 0,15 га на масиві проектної забудови)

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бойку Максиму Васильовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

45. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кануннікову Андрію 
Олександровичу (орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

46. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Яковенку Сергію Олександровичу 
(орієнтовною площею 0, 15га на масиві проектної забудови)



47. Про падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської обласі і гр. І Іесміянову Сергію Миколайовичу 
(оріє нтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)
48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Козаренку Ігору Володимировичу 
(орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)
49. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Цогоєвій Таїсії Аланівні 
(орієнтовною площею 0,15 га на масиві проектної забудови)

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Костіну Антону Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Добробабі Вячеславу 
Володимировичу (орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кириленко Аллі Андріївні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

53. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Волосу Олегу Валентиновичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Пудовкіній Наталі Олегівні 
(орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Тищенко Аллі Олександрівні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)



56. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Алієву Мураду Ііхтірамовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

57. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Каштановій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Зубченку Олексію Миколайовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

58. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Гончарову Івану Сергійовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

59. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської обласіі гр. Ващенку Іллі Олександровичу 
(орієнтовною площею 0.15га на масиві проектної забудови)

60. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Корольову Артему Ігоровичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

61. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мальцевій Наталії Миколаївні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

62. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд поруч із вул. Польовою в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мельнику І гору Сергійовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

63. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Павленку Максиму Вікторовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Воропасвій Світлані Василівні 
(орієнтовною площею (). 15га на масиві проектної забудови)



65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смг Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Маслянчуку Максиму 
Віталійовичу (орієнтовною площею 0,15га неї масиві проектної забудови)

66. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд но вул. Польовій в емт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мягкову Володимиру 
Миколайовичу (орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)

67. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 14, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Березану Олександру Михайловичу (орієнтовною площею 0,10 га)

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в Д Г «Васищево», № 15 на території 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Березан Олені Сергіївні (орієнтовною площею 0,10 га)

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в Д Г «Васищево», № 36, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Кенчадзе Олександру Зуриковичу (орісп і овіюю площею 0,10 га)

70. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівницт ва в ДІ «Васищево», № 37, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Кенчадзе Зурабу Олександровичу (орієнтовною площею 0,10 га)

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС, 
№ 5 (лінія 3), на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 
Харківського району Харківської області гр. Сеичснкову Юрію Олеговичу 
(орієнтовною площею 0,06 га)

72. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС. 
№ II, 12 (лінія 3), на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 
Харківського району Харківської області гр. І Іавловій Маргарит і Олександрівні 
(орієнтовною площею 0,06 га)

73. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Жемчужина», № 38, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Даниловій Ганні Миколаївні (орієнтовна площа 0,06 га)

74. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Івушка», № 21 1, на території 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
облас ті гр. І Іестеренко Вален т ині Дмитрівні (орієнтовною площею 0,06 га)

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Івушка», №25 (за межами н.п.) на 



території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Бєліковій Галині 
Володимирівні (кадастровий номер 6325181500:01:038:0296, площею 0,0565га)

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Івушка», №49 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Синявській Аліні Миколаївні 
(кадастровий номер 6325181500:01:038:0294, площею 0,1021 га)

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Лаванда 2», №3 но ряду № 2 (за межами 
н.п.) на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Мігуновій Реї іні 
Костянтинівні (кадастровий номер 6325159100:02:002:043, площею 0,0600га)

78. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», №200, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Зубкову Віталію Миколайовичу (орієнтовна площа 0,06 га)

79. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в С Г «Світанок», № 222, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Грицан Аліні Олексіївні (орієнтовною площею 0,06 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення)

80. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 224, 245 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Саміло Олександру Михайловичу (орієнтовною 
площею 0,12 га)

81. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», №243, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. 1 рипану Свгену Вікторовичу (орієнтовна площа 0,062 га)

82. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеус трою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в С Г «Сві танок», №350, на тери торії 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Сирбіновській Лідії Сергіївні (орієнтовною площею 0,065 га)

83. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівниці ва в СТ «Сві танок», №352, на тери торії 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Сирбіновському Максиму Анатолійовичу (орієнтовна площа 0,065 
га)

84. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», №439, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Пожидаєву Юрію Веніаміновичу (орієнтовною площею 0,089 га)

85. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 490, на 



іеригорії Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.н.) Харківського району 
Харківської області гр. Саміло Євгену Михайловичу (орієнтовна площа 0,10 та)

86. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 506, на 
території Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Погореловій Вікторії Іванівні (орієнтовна площа 0,06 га)

87. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 605, 641 на 
території Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Сорокіну Олексію Івановичу (орієнтовна площа 0,1200 
га)

88. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 725, 727, на 
території Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Поліщук Юлії Андріївні (орієнтовною площею 0.12 га)

89. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 353, на 
території Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Радченку Олександру Олексійовичу (орієнтовною 
площею 0,06 га)

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», №723, на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Книшенку Сергію 
Миколайовичу (кадастровий номер 6325 181500:01 :()()6:0403, площею 0,0622га)

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 328, на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Усік Тетяні Вікторівні 
(кадастровий номер 6325181500:01:006:0395, площею 0,0900 га)

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», №721, на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Книіиснко Світлані Федорівні 
(кадастровий номер 6325181500:01:006:0404, площею 0,0630 га)

93. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 68 на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Костюкевич Яні Валентинівні (орієнтовною площею 0,10 га)

94. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 70 на тери торії 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Змій Наталії Валентинівні (орієнтовною площею 0,10 га)

95. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 33 на території 



Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківською району Харківської 
області гр. Бур'ян Аліні Сергіївні (орієнтовною площею 0,10 га)

96. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в С Г «Слобода», № 35 на території 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Макарову Сергію Леонідовичу (орієнтовною площею 0,10 га)

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», №99 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Ситник Тетяні Петрівні 
(кадастровий номер 6325156400:05:001:0063, площею 0,1000га)

98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в С Г «Слобода», №61 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Майстренко Антоніні 
Анатоліївні (кадастровий номер 6325156400:05:001:0061, площею 0,1000га)

99. І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», №74 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Липовцю Валерію 
Володимировичу (кадастровий номер 6325156400:05:001:0062, площею 
0,1000 га)

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», №97 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Панченко Олександрі 
Костянтинівні (кадастровий номер 6325156400:05:001:0060, площею 0, ІОООіа)

101. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівниціва в СТ «Статистик», № 46, на 
тери торії Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Солдатовій Єлизаветі Олександрівні (орієнтовною 
площею 0,06 га)

102. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Удянське», № 44, на території 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Гайденко Ганні Григорівні (орієнтовною площею 0,061 га)

103. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в С І «Удянське», № 38. па терп торії 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Коробейниковій Антоніні Іонівні (орієнтовною площею 0,052 га)

104. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Ян тарь», № 13, на тери торії 
Безлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Нестеру к Вален тині Іванівні (орієнтовною площею 0,06 га)

105. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 14, на території 



Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. І Іестеруку Анатолію Йосиповичу (орієн товною площею 0,06 га)

106. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 16, на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
обласі і гр. Федорову Свисну Вікторовичу (орієнтовною площею 0,06 га)

107. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 20,21, на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Коваленко Ірині Володимирівні (орієнтовною площею площею 0,12)

108. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 30. на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Курдюкову Олександру Васильовичу (орієнтовною площею 0.06 га)

109. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 44, на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Мельник Лині Степанівні (орієнтовною площею 0,06 га)

І 10. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 45, на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Мельникку Олександру Сергійовичу (орієнтовною площею 0,06 га)

111. Про падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 82, на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
облас і і гр. Лампадову Павлу Миколайовичу (орієнтовною площею 0,06 га)

1 12. І Іро падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Ян тарь», № 135, на території 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.н.) Харківського району Харківської 
області гр. Ландар Вікторії Вікторівні (орієнтовною площею 0,06 га)

113. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеус трою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в С Г «Янтарь», № 189, на тери торії 
Бсзлюдівськоїселищної ради (за межами н.н.) Харківського району Харківської 
області гр. Олійнику Сергію І Іетровичу (орієнтовною площею 0,06 га)

І 14. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 226, на території 
Бсзлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Нікітенку Олександру Анатолійовичу (орієнтовною площею 0,12 га)

115. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Аерофлотській, 32 в с. Когляри Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні (кадастровий 
номер 6325155600:00:031:0086, площею О,І752га)

116. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Журавлиній, 19-А в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 



області та передачу її безоплатно у власність гр. Монастирській Світлані 
Іванівні (кадастровий номер 6325155600:00:031:0085, площею 0,1500га )

117. 1 Іро за твердження технічної докумен тації із землеус і рою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської облає і і 
та передачу її безоплатно у власніс ть гр. І Іодкопай Тетяні Ігорівні (кадас тровий 
номер 6325 155600:00:031:0085, площею 0,1 І 83га)

118. І Іро затвердження технічної докумен тації із землеус трою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Зміївській, 131-3 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Федоришин Любові Василівні 
(кадас тровий номер 6325155600:00:021:0024, площею 0,1500га)

119. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Журавлиній, 19-Б в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Філатовій Ользі Сергіївні 
(кадастровий помер 6325155600:00:031:0086, площею 0,1500га)

120. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Зміївській, 145 в см і Безлюдівка Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. 1 овиріній Лілії Миколаївні 
(кадастровий номер 6325155600:00:021:0025, площею 0,1500га)

121. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. 1 Іолуничній, 29 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Кривоносу Михайлу Павловичу 
(кадастровий номер 6325155600:00:009:0031, площею 0,1500га)

122. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. І Іеремоги, 52 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Черніковій Надії Юріївні (кадастровий 
номер 6325 155600:00:025:0078, площею 0,1384га)

123. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Зеєвій Валентині 1 Іетрівні (кадастровий 
номер 6325 181501:00:002:0056, площею 0,2345 га)

124. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Лісній, 85 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Малині Геннадію Васильовичу 
(кадастровий номер 6325156401:00:002:0016. площею 0,2500 га)

125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Центральній, 125 вс. Лизогубівка Харківського району Харківської області 



та передачу її безоплатно у власність гр. Фоменку Денису Миколайовичу 
(кадастровий номер 6325181501:00:002:0056, площею 0,2500 га)

126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. І Іеремоги, 95 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської облає ті та 
передачу її безоплатно у власність гр. Хохловій Світлані Юріївні (кадастровий 
номер 6325155600:00:020:0387, площею 0,1500га)

127. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Станційній, 25 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Мальфановій Олені Василівні 
(кадастровий номер 6325 159100:00:021:0073, площею 0,1229га)

128. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Удянська Набережна, 58 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Машкіну Олегу 
Михайловичу (кадастровий номер 6325155600:00:039:0029, площею 0,1500га)

129. 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Нижній, 28 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Мєдснцеву Негру Миколайовичу 
(кадастровий номер 6325181501 :()():005:0049, площею 0,2500га)

130. І Іро затвердження технічної докумен тації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. 11Іубінськьій, 19 в с. ПІубіне Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Старову Івану Герасимовичу 
(кадастровий номер 6325181505:00:003:0027, площею 0,2500га)

131. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Фрунзе Тимура, 65 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Камінській Наталі 
Олександрівні (кадастровий номер 63251 591()():00:021:0077, площею 0,1029 га)

132. І Іро затвердження технічної документації із землеус трою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Центральній, 125 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської облає і і 
та передачу її безоплатно у власність гр. Назаренку Сергію Володимировичу 
(кадастровий номер 6325 181501 :()О:ОО5:ОО47, площею 0,1891 га)

133. Про за і вердження технічної докумен тації із землеус трою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Кооперативній, 7 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр. Богдановій 
Олені Михайлівні та Богданову Максиму Михайловичу (кадастровий номер 
6325 155600:00:019:0144, площею 0,1466 га)

134. І Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Щасливій, 17 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області та 



передачу її безоплатно у власність гр. Тихоненку Вален гину 1 еннадійовичу 
(кадастровий номер 6325159100:00:013:0080, площею 0,0991 га)

135. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Лісній, 33 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Третьяковій Олені Олександрівні 
(кадастровий номер 6325156401:()():()() 1:0078, площею 0,2384 га)

136. Про за твердження технічної докумен тації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Горького, 1 1 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області га 
передачу її безоплатно у власність гр. Чуприн Тетяні Євгенівні (кадастровий 
номер 6325159100:00:004:0105, площею 0,1500 га)

137. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Тепличній, 33-А в с. Кирсанове Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Журавльову Анатолію Івановичу 
(кадастровий номер 6325181502:00:001:0026, площею 0,2385га)

138. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гепличній, 29-А в с. Кирсанове 
Харківського району Харківської області гр. Москаленко Анастасії 1 Ірокопівпі 
(орієнтовно площею 0,25 га)

139. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
іоснодарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 
господарства по вул. І Іовопроектній, 69 в смі Васищеве Харківського району 
Харківської області гр. Воронцовій Ользі Володимирівні (ОЖБ орієнтовною 
площею 0,15 га)

140. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Левицького Р., 121-Д в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Васильєвій Оксані Анатоліївні 
(орієнтовною площею 0,12 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови).

141. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Левицького Р. (біля ділянки №121-1 ) в 
см і Безлюдівка Харківською району Харківської області гр. Паседкіну Сергію 
Сергійовичу (орієнтовною площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови).

142. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Нагірній (біля буд. № 17) в смт. Безлюдівка Харківського району Харківської 
області гр. Прачкіній Марії Юріївні (орієнтовною площею 0,12 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови)



143. І Іро надання дозволу на розробку проекту зсмлеусгрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянською господарства но вул. 
Озерна (біля буд. №29) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області гр. Стадник Лідії Дмитрівні (орієнтовною площею 0,2800 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії)

144. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства біля 
домоволодіння по вул. Шубінській,19 в с. ИІубіне Харківського району 
Харківської облає ті гр. Старову Івану Герасимовичу (орієнтовною площею 0.34 
га за рахунок земель категорії земель житлової га громадської забудови із 
зміною категорії)

145. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господаре і ва но вул. 
Лісній в с. ІІодольох Харківського району Харківської області гр. Харіну 
Сергію Михайловичу (орієнтовною площею 0.0024 га за рахунок земель 
категорії земель жи глової та громадської забудови із зміною категорії)

146. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства но вул. 
1 Іеремоги (біля буд. №153) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області гр. Черкасовій Марині Валеріївні (орієнтовною площею 0,30 га за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії)

147. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господаре і ва но вул. 
Калиновій (біля будинку № 4) в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області гр. Діденко Олександрі Юріївні (орієнтовно площею 0,03 га за рахунок 
категорії земель жи тлової та громадської забудови із зміною категорії)

148. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства біля 
домоволодіння но пров. Нісчаному, 3/вул. Юності, 26 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Аврамову Олександру Павловичу 
(орієнтовною площею 0,16 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови із зміною категорії)

149. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Журавлиній (за буд. № 19-Б) в см т Безлюдівка Харківського району Харківської 
області гр. Філатовій Ользі Сергіївні (орієнтовною площею 0,05 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії)

150. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Сіталу Олександру 
Сергійовичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

151. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Сіталу Сергію



Дмитровичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
с і л ьс ькогосп oj tape і > ко го призначення)

152. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господаретва в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Спало Валентині 
Василівні (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

153. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Северин І Іадії Василівні 
(орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
с і л ьс ь ко і ос 11 о даре ького 11 р и з 11 а ч с н н я)

154. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господаре і ва в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Северину Віктору 
Дмитровичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

155. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудову Миколі 
Васильовичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

156. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудовій Тетяні 
Сгорівні (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сіл ьс ь ко гос п одарс ь ко го призначення)

157. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеус і рою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смі 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудову Миколі 
Миколайовичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

158. 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області гр. Клочку І гору 
Миколайовичу (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
с і л ьс ь ко госп одарс ько го п р и з н аче н н я)

159. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в
смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Клочко Наталі 
Олександрівні (орієнтовно площею 2,00 га за рахунок земель запасу категорії 
сіл ьс ь ко гос п одарс ького 11 р и з н а ч е н н я)

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 6325155600:05:002:0140) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка Харківського району



Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Шейка Роману 
Леонідовичу (площею 1,3402га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) біля вул. Вишнева)

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 6325155600:05:002:0141) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в см і Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Мєліхову Віктору 
Миколайовичу (площею 1,3402га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) біля вул. Вишнева)

162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (кадастровий номер 6325155600:05:002:0142) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в смі Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Дейнека 
Валентині Миколаївні (площею 1,4000га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) біля вул. Вишнева)

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Бдудова 
Федора (біля буд. №1/3) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Корольовій Галині Вадимівні 
(кадастровий номер 6325155600:06:005:0133) площею 0,0657га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови)

164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Тепличній в 
с. Кирсанове Харківського району Харківської області та передачу її 
безоплатно у власність гр. Данильсвій Олені Валеріївні (кадастровий номер 
6325 1 81502:00:001:0025, площею 0,3200га за рахунок категорії земель жи глової 
та громадської забудови)

165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господаремва но вул. Нагірній 
(біля буд. №41) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність і р. Богдану Володимиру Олександровичу 
(кадастровий номер 6325155600:00:035:0080, площею 0,1480 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови)

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Тепличній 
(біля буд. № 44) в с. Кирсанове Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні (кадастровий 
номер 6325181502:00:001:0027, площею 0.1863га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови)

167. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 
пункту смт Васищеве Харківського району Харківської області та передачу її 
безоплатно у власність гр. Лсвіній Наталі Петрівні (кадастровий номер 



6325156400:00:018:0084, площею 2,0000 га за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення)

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства но вул. Левицького 
Р. (за буд. №107) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської обласі і та 
передачу її безоплатно у власність гр. Кону Григорію 1 Іавловичу (кадастровий 
номер 6325155600:00:032:0226, площею 0,2500га га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови)

169. Про за і вердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Вишневій 
(біля діл. 50,51) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Юдіну Богдану Валерійовичу 
(кадастровий номер 6325155600:05:003:0113, площею 0,1000га га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови)

170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 
пункту смт Васищеве Харківського району Харківської області та передачу її 
безоплатно у власність гр. Старову Андрію Сергійовичу (кадастровий номер 
6325 1564()():()0:018:0083, площею 2,0000 га за рахунок земель запасу категорії 
сільсько гос 11 о даре ько го и р и з и а ч с н н я)

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Лісній, 39 в 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області іа передачу її 
безоплатно у власність гр. Бикову Андрію Володимировичу (кадастровий 
номер 6325181501:00:001:0056, площею 0,1945 га, за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови)

172. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, (кадастровий номер 6325156400:00:003:0099) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення зі зміною категорії землі 
па землі житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення 
земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на 
«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» розташованої за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смі Васищеве. вул. Орешкова, біля 
будинку № 20-А, гр. Бондареву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію 
Андрійовичу, гр. Митрофанову Олександру Петровичу (кадастровий номер 
(кадастровий номер 6325156400:00:003:0099, площею 0,0698га га)

173. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, (кадастровий номер 6325156400:00:003:0082) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» розташованої за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, смі Васищеве, вул. 1 Іросьолочна, 1. гр. 
Бондареву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, гр. 
Митрофанову Олександру Петровичу (6325156400:00:003:0082) площею 
0,1500га)



174. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності для ведення особистого 
селянського господарства (за межами н.п. с. Котляри) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
(кадастровий номер 6325181200:01:001:0226, площею 0,7547 га)

175. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності но вул. Миру в с. 
Котляри Харківського району Харківської області (кадастровий номер 
6325181200:00:003:0186) площею 0,0033 га, категорії земель житлової іа 
громадської забудови з цільовим призначенням: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі

176. 1 Іро виділення в натурі (на місцевеє і і) земельної ділянки № І 5 13 із земель 
СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. 
І ерчаківському Богдану Богдановичу площею 0,2108 га (угіддя - рілля), 
кадастровий номер 6325155600:01:002:0468)

177. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №802 із земель 
СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. 
Клімову Геннадію Казіміровичу (кадастровий номер 6325 155600:01:()() 1:1 360. 
площею 0,2108 га (угіддя - рілля)

178. 1 Іро надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього КСІ1 «Безлюдівка», для ведення товарного 
сільської осподарського виробництва на терн торії Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області гр. Петленку Юрію Васильовичу (на 
угіддя площею 8,94 умовних кадастрових гектарів)

179. Про надання ТОВ «Харків-Капітал» в оренду земельної ділянки 
(6325156400:01:016:0015) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (для обслуговування 
нежитлової будівлі та споруди газонаповнювальної станції) за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області (в оренду строком на 49 років, ділянка площею 
4,3000 га (код 12.08 - для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій)

180. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Федоровій Тетяні 
ІОріївні (в розмірі земельної частки (паю) визначеному на території 
Безлюдівської селищної ради)

181. 1 Іро затвердження Статуту Комунального закладу Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» в новій редакції.

182. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради на 2021-2024 роки, 
затвердженої рішенням XII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від 30 серпня 2021 року.



183. Про внесення змін до додатку №1 «Обсяги фінансування Програми 
розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік.

184. Про затвердження додатку №1 «Обсяги фінансування Програми соціально- 
економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради».

185. Про приймання майна із комунальної власності Мереф'янської міської 
ради до комунальної власності Безлюдівської селищної ради.

186. Про затвердження Програми забезпечення засобами медичного 
призначення для протиепідемічного захисту населення віл
коронавірусу COVID-19 на 2021 рік.

187. Про внесення змін до рішення 11 сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 202 І рік» та додатків до нього (20526000000) (код бюджету).

188. Про внесення змій до «Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств Безлюдівської селищіої-^адш на 2021».

189. Різне

Безлюдівський селищний г< Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження Положення про порядок 
підготовки та прийняття регуляторних актів 
Безлюдівською селищною радою та 
виконавчим комітетом
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до статті 57 Конституції України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «І Іро 
затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеженпя 
результативності регуляторного акта», з метою вс тановлення единого 
підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеженпя 
результативності регуляторних актів, враховуючи висновки постійних 
комісій з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності та з 
питань дену гатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, 
законності та зав’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття 
регуляторних актів Безлюдівською селищною радою згідно з додатком.

2. Секретарю Безлюдівської селищної ради забезпечити оприлюднення 
даного рішення на офіційному сайті селищної ради в 10-денний термін з 
дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 
А.Б.) та з питань депутатської діяшн=юе$£ депутатської стики, правопорядку, 
законності та зав’язків з громад^^Д^ад^Шцзаціями (Арестов ІО.О.)

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XV сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 05.1 1.2021 р. «І Іро затвердження 
Положення про порядок підготовки та 
прийняття регуляторних актів 
Безлюдівською селищною радою та 
виконавчим комітетом Безлюдівської 
селищної ради»

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів 

Безлюдівською селищною радою та виконавчим комітетом 
Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів 
Безлюдівською селищної радою та виконавчим комітетом Безлюдівської 
селищної ради (надалі Положення) розроблене на підставі Конституції 
України та законів України «І Іро місцеве самоврядування в Україні», «І Іро 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «І Іро 
затвердження методик проведення аналізу впливу та відс тежешія 
результативності регуляторного акта».
1.2. Положення спрямоване на врегулювання порядку підготовки, прийняття 
та оцінки ефективності нормативно-правових актів Безлюдівської селищної 
ради та виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради у сфері 
господарської діяльності, забезпечення прозорості та відкритеє і і у 
регуляторній діяльності селищної ради.
1.3. В цьому Положенні основні терміни застосовуються в такому значенні: 
державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - напрям 
державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання 
господарських відносин, а також адмініс тративних відносин між
регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуля горних актів, та 
усунення перешкод для розвитку господарської діяльносі і;
регуляторний акт - це:
- прийнятий селищною радою нормативно-правовий акт, який або окремі 
положення якого спрямовані на правове регулювання господарських 
відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою та 
суб'єктами господарювання;



- прийнятий селищною радою інший офіційний письмовий документ, який 
встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово 
та щодо невизначеного кола осіб, і який або окремі положення якого 
спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між селищною радою, виконавчим комітетом, 
селищним головою та суб’єктами господарювання, незалежно від того чи 
вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у 
певній сфері, нормативно-правовим актом;
регуляторний орган - орган місцевого самоврядування, місцевий орган 
виконавчої влади, а також посадова особа органу місцевого самоврядування, 
якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово 
приймати регуляторні акти;
регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, 
відстеження результативності та перегляд регуляторних акіів;
відстеження результативності регуляторного акта заходи, спрямовані на 
оцінку стану впровадження регуляторного акта на досягнення цим актом 
цілей, задекларованих при його прийнятті;
перегляд регуляторного акта- заходи, спрямовані на приведення 
регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з 
принципами державної регуляторної політики;
11 оказники результативності регуляторного акта показники, на підставі як и х 
при проведенні відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та 
досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;
аналіз регуляторного впливу - документ, який містить обґрунтування 
необхідності регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз 
впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, 
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 
держави, а також обгрунтування відповідності проекту регуля торного акта 
принципам державної регуляторної політики;
дві і про відстеження результативності регуляторного акта - докумені. який 
містить дані про результати відстеження результативності регуляторного 
акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;
розробник проекту регуляторного акта- регуляторний орган або інший 
орган, відділи та управління селищної ради, особа чи трупа осіб, що 
уповноважені розроблювати, спрямовувати діяльність з розроблення проекту 
регуляторного акта.

2.Принципи державної регуляторної політики
І [ринципами державної регуляторної полі тики є;
доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання 
господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;
адекватність відповідність форм та рівня державного регулювання 
господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим 
вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;



ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного ак та 
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально 
необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 
збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів 
суб’єктів господарювання, громадян та держави;
передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідальність її 
цілям державної регуляторної політики а також планам з підготовки проектів 
регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати 
планування їхньої діяльності;
прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та 
юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх станах їх 
регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами 
ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом 
порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов’язковість 
і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення 
регуляторної діяльності.

З.Забезпечення здійснення державної регуляторної політики
Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:
- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу 
та до здійснення результативності регуляторних актів;
- підготовку аналізу регуляторного впливу;
- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті 
обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з 
регуляторною діяльністю;
- відстеження результативності регуляторних актів;
- перегляд регуляторних актів;
- систематизацію регуляторних актів;
- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не 
узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
- викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та 
однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або 
виконувати вимоги цього регуляторного акта;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльносіі.

4. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
4.1. Розробники проектів регуляторних актів (далі розробники) щорічно до 1 
листопада надають загальному відділу Безлюдівської селищної ради план 
діяльності підрозділу з підготовки проектів регуляторних актів на наступний 
рік, який містить:
- визначення видів і назв проектів;
- цілей їх прийняття;
- строків підготовки проектів;



- найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення 
проектів регуляторних актів.
4.2. Загальний відділ Безлюдівської селищної ради до 1 грудня складає та 
подає на затвердження сесії план діяльності селищної ради г підгоїовки 
проектів регуляторних актів на наступний рік та надає його для 
оприлюднення не пізніш як у десятиденний сірок після їх за твердження 
шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації місцевого 
рівня, та/або розміщення на офіційному сайті селищної ради у мережі 
Інтернет.
4.3. Якщо розробник готує або розглядає проект регуляторного акта, який не 
внесений до затвердженого плану діяльності селищної ради з підготовки 
проектів регуляторних актів, він повинен не пізніше десяти робочих днів, з 
дня початку підготовки проекту регуляторного акту, але не пізніше дня 
оприлюднення цього проекту, надати інформацію відповідно до п.4.1. 
Положення до загального відділу Безлюдівської селищної ради, який готує 
відповідні зміни до плану діяльності селищної ради з підготовки нроекіів 
регуляторних актів, надає їх для затвердження та оприлюднення у порядку, 
який встановлений п. 4.2. Положення.

5. Підготовка аналізу регуляторної о впливу
5.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником 
готується аналіз регуляторного впливу, у відповіднеє ті зі ст.8 Законе України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», та Методикою проведення аналізу впливу і відстежсння 
регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.0.3.2004 № 308, та яка є обов’язковою для застосування розробниками 
проектів регуляторних актів.
5.2. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту 
регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
5.3. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту 
регуляторного акта.
5.4. У разі внесення розробником на розгляд сесії селищної ради проекту 
регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, постійна комісія з 
питань реалізації державної регуляторної полі тики в Безлюдівській селищній 
раді та виконавчому комітеті Безлюдівської селищної ради (надалі- Комісія) 
приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на 
доопрацювання розробнику, який вніс цей проект.
5.5. За мотивованим поданням депутата селищної ради, постійної комісії 
селищної ради, Комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки 
експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеною проекту 
регуляторного акта, внесеного цим депутатом селищної ради, постійною 
комісією селищної ради. У цьому разі аналіз регуляторною впливу не 
готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог статті 8 
цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».



5.6. У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу ради чи 
внесення на затвердження сільським, селищним, міським головою проекту 
регуляторного акта без аналізу регуляторного виливу цей проект 
повергається його розробникові на доопрацювання.
5.7. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект 
регуляторного акта при його внесенні па розгляд сесії ради (виконавчого 
комітету), а також експертного висновку щодо регуля горного впливу цього 
проекту, Комісія готує свої висновки про відповідність проекту 
регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5.8. Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного 
впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюється регламентом 
ради.
5.9. Внесення регуляторних актів на розгляд селищної ради:
5.9.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної 
ради подається до постійної комісії з питань реалізації державної 
регуляторної політики в Безлюдівській селищній раді та виконавчому 
комітеті Безлюдівської селищної ради для вивчення га надання висновків про 
відповідність проекту регуляторного акта вимогам ста гей 4 і а 8 Закону 
України «Про засади державної регуляторної полі тики у сфері господарської 
діяльності».
5.9.2. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проекти 
регуляторних актів селищної ради підлягають внесенню га розгляду у 
наступному порядку:
постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної полі тики в 
Безлюдівській селищній раді та виконавчому комітеті Безлюдівської 
селищної ради (Комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо 
регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.
Розробник регуляторного акту надсилає до Державної регуляторної служби 
України (уповноваженого органу) проект рішення, підписаний аналіз 
регуляторного впливу, ксерокопії повідомлення про оприлюднення 
регуляторного акта в засобах масової інформації та експертний висновок 
Комісії для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України 
порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів 
державної регуляторної політики.
За результатами отриманих пропозицій від Державної регуляторної служби 
України, на підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного 
висновку щодо регуляторного впливу цього проекту комісія готує свої 
висновки про відповідність проекту регуляторного ак та вимогам статей 4 та 8 
Закону.
При представленні на засіданні сесії ради (виконавчому комітеті) проекту 
регуляторного акта голова Комісії доповідає висновки цієї Комісії про 
відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього 



Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням Комісії 
щодо їх врахування.

6. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання 
зауважень за пропозицій

6.1. Кожен проект регуляторного акта до внесення його на розгляд 
регуляторному органу оприлюднюється з метою одержання зауважень та 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. Для цього 
розробником проекту регуляторного акту надається секретарю селищної ради 
або секретарю виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради:
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- проект регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу.
Проект регулят орного акта разом із відповідним аналізом регуляторного 
впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення 
повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно 
містити;
- стисливий зміст проекту;
- поштову та електронну, за її наявності, адресу розробнику проекту:
- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта га 
відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу 
масової інформації та/або адреси сторінки в мережі Інтернет, де 
опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз 
регуляторного впливу);
- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб;
- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями зауважень та пропозицій.
Строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 
приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником 
проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць га 
більшим ніж три місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта га 
відповідного аналізу регуляторного впливу.
6.3. Секретар Безлюдівської селищної ради забезпечує оприлюднення 
наданої розробником інформації, згідно п. 6.1. І Іоложення, у друкованих 
засобах масової інформації або на офіційному сайті Безлюдівської селищної 
ради у мережі Інтернет.

7. Прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами 
місцевого самоврядування

7.1. Регуляторний акт не може бути прийнятий якщо наявна хоча б одна з 
таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.
7.2. У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа 
місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством 



заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до 
закону скасувати або зупинил и дію регуляторного акта, прийнятого з 
порушеннями.

8. Офіційне оприлюднення регуляторних актів
Регуляторні акти, прийняті Безлюдівською селищною радою або виконавчим 
комітетом Безлюдівської селищної ради офіційно оприлюднюються в 
друкованих засобах масової інформації місцевого рівня, та на офіційному 
сайті Безлюдівської селищної ради у мережі Іитернет, не пізніш як у 
десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

9.Відстеження результативності регуляторних актів
9.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, 
повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження 
результативності регуляторного акта включає:
- виконання заходів з відстеження результативності;
- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
Для відстеження результативності регуляторних актів можуть буї и 
використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних 
опитувань.
9.2. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 
дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності 
більшістю його положень але не пізніше дня, з якого починається проведення 
повторного відстеження результативності цього акта.
9.3. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 
через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його 
положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або 
більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який 
прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.
9.4. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта.
9.5. Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є 
меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативное І і не 
здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три 
місяця до дня визначеного строку, але не пізніше для закінчення визначеного 
строку.
9.6. Виконання заходів з відстеження результативное ті регуляторного акта 
забезпечується розробником цього регуляторного акту. Строк виконання 
заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути 
більшим ніж сорок п’ять робочих днів.
9.7. Розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження 
результативності цього регуляторного акта, який повинен бути підписаний 
керівником підрозділу та затверджений першим заступником голови 
Безлюдівської селищної ради.
9.8. Порядок проведення відстеження результативності регуляторних актів 
здійснюється у відповідності до Методики проведення аналізу впливу та 



відстежсння регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 1.03.2004 № 308, яка с обов'язковою для застосування 
регуляторними органами.
9.9. Звіт про відстежсння результативності регуля горного акта, прийнятого 
Безлюдівською селищною радою або виконавчим комітетом Безлюдівської 
селищної ради, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення 
цього звіту подається до постійної комісії з питань реалізації державної 
регуляторної політики в Безлюдівській селищній раді та виконавчому 
комітеті Безлюдівської селищної ради.
10. Перегляд регуляторних акт ів
10.1.1 Іерегляд регуляторного акта здійснюється:
- на підставі аналізу звіту про відстежсння результативное ті цього 
регуляторного акта;
- за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний 
регуляторний акт;
- в інших випадках, передбачених Конституцією іа іншими законодавчими 
актами України.
10.2. У разі наявності підстав орган місцевого самоврядування може 
прийняти рішення про зміну регуляторного акта, зупинення його дії, 
скасування або про необхідність залишення цього регуляторного акта без 
змін.

11 . Заслуховування звіту про здійснення державної 
регуляторної політики

11.1. Звіт про здійснення Безлюдівською селищною радою та її виконавчим 
органом державної регуляторної політики заслуховується разом із щорічним 
звітом селищного голови про свою діяльність та публікується на офіційному 
сайті Безлюдівської селищної ради у мережі Інтернет.

12 . Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності
І Іосадові особи органів місцевого самоврядування, винні у порушені порядку 
регуля і орної діяльності, вст ановленого даним І Іоложенням і Законом 
України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності» притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до 
закону.

ІІерпіий заступник 
селищного голови Юрій СВІТЛИМ НИЙ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

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

Відповідно до статей 26, ЗО, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності га з питань спільної 
власності територіальних громад, житлово-комунального господарегва іа 
цивільного захисту, селищна рада

ВИРІ ПІ И Л А:

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

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

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

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.) та з питань спільної власності територіальних громад, 
житлово-комунального господарсиваегдцивільного захисту (Чечуй 1.В.).

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток
до рішення XV сесії Безлюдівської селищзної ради VIII скликання від 
05.11.2021 р. "Про передачу комунального майна, то знаходиться у 
власносі і Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 
господарське відання Комунальному підприємству «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради"

ПЕРЕЛІК
кому пальної о майна, що знаходиться у власносі і Безлюдівської селищної ради та передається на баланс, у era ту і ний фонд іа господарське відання Кому пальному піди рік мегву 

«Котлярівське» Безлюдівськоїселищної ради

Перший іасіунник селищної о голови

|№

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

вартість, грн.
С ума зносу, 

грн.
Залишкова 

вартість, грн.3/1 1

1 2 3 4 5 6 7

1

Колісний багатофункціональний екскаватор-наван іажувач Cukurova 88OS вересень 2021 р. 101500007 2379999.96 0.00 2379999.96

2
Грактор "Беларуе - 892.2" в комплекті з додатковим навісним обладнанням

вересень 2021 р.

101500008 1031000.00 0.00 1031000.00

Причіп тракторний 2ПТС-4

вересень 2021 р.

101500009
284000.00 0.00 284000.00

Всьої о
/х

3694999.96 0.00 3694999.96

Юрій СВІ І . ПІЧНИЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 
будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації 
електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради

Відповідно до пункту 57 частини першої статті 26 Закону України 
«І Іро місцеве самоврядування в Україні», Закону України «І Іро доступ до 
об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж», з метою створення належних умов для розвитку 
конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення 
ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об'єктів 
будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 
будинкової розподільної мережі комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІ Ш И Л А:

1. Встановити, що плата за доступ до елементів інфрасірукіури 
об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації 
електрозв'язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради (далі - об’єкт) визначається юридичними 
особами, за якими закріплені такі об’єкти на праві господарського відання 
чи оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі (далі - 
балансоутримувачі), у розмірі, що не перевищує, граничний розмір, 
встановлений статтею 17 Закону України «Про доступ до об'єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж».

2. Балансоутримувачам:
2.1. Забезпечувати на договірній основі безперешкодний та 

недискримінаційний доступ операторів та провайдерів гелекомунікацій. 
уповноважених ними осіб, до об’єктів, які закріплені на праві господарського 
відання або оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі.



2.2. Визначати у договорах з доступу розмір плати за доступ до об'єктів 
згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів 
інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним 
органом влади.

2.3. Надавати виконавчим органам Безлюдівської селищної ради, у 
підпорядкуванні якого перебувають балансоутримувачі:

- звіти щодо до тримання законодавс гва стосовно безперешкодного га 
недискримінаційного доступу до об’єктів;

- розрахунок плати за доступ до об’єктів, - один раз на півріччя (рік), до 
20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Виконавчим органам Безлюдівської селищної ради забезпечувати:
3.1. Організацію недискримінаційного доступу операторів та 

провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до об’єктів на 
договірній основі з балансоутримувачами.

3.2. Організацію розви тку інфраструктури об'єктів будівниці ва. 
транспорту Безлюдівської селищної ради для розміщення технічних засобів 
телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у 
телекомунікаційних послугах.

3.3. Контроль за дотриманням балансоутримувачами вимог 
законодавсгва щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного 
доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними 
осіб, до об’єктів.

3.4. Контроль за правильністю обрахування плати за доступ до об'єктів.
4. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог законодавства України.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про передачу комунального майна
(основних засобів та паливно-мастильних,
матеріалів), що знаходиться у власності Безлюдівської 
селищної ради на баланс, у статутний фонд
та господарське відання Комунальному підприємству 
Харківської районної ради «Комуненерго»

Керуючись рішенням II пленарного засідання І сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року «Про початок 
реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної ради, 
Васищівської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради», відповідно до статей 26, 30,60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійних комісій з пигань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності та з питань спільної власності територіальних громад, житлово- 
комунального господарства та цивільного захисту, селищна рада

ВИРІ Ш И Л А:

1. Передати на баланс у статутний фонд Комунальному підприємству 
Харківської районної ради «Комуненерго» та закріпити на праві 
господарського відання комунальне майно (основні засоби та паливно- 
мастильні матеріали), яке перебуває у власності Безлюдівської селищної ради 
згідно з додатком І, додатком 2.

2. Комунальному підприємсі ву Харківської районної ради 
«Комуненерго» прийняти на баланс, у статутний фонд та у господарське 
відання комунальне майно (основні засоби та паливно-мастильні матеріали) 
згідно з додатком І, додатком 2.

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з г.в.о. 
директора Комунального підприємства Харківської районної ради 
«Комуненерго» здійснити необхідні заходи щодо виконання п.І та п. 2 цього 
рішення, згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з пи гань 



бюджету, економіки, фінансів га комунальної власносі і 
(Підкопай А.Б.) та з питань спільної власності територіальних громад.
житлово-комунального господарства та нивільного захисту (Чечуй І.В.).

ДОНУ х

Безлюдівський селищний і о/іо Микола КУЗЬМ І НОВ



Додаток 1
до рішення XVcecii Безлюдівської селищзної ради VIII скликання від 05.11.2021 р. «Про передачу 
комунального майна (основних засобів та паливно-мастильних матеріалів), що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному 
підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

ПЕРЕЛІК 
майна (основні засоби), що передається з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

’’Комуненерго”

Тв.о. Директора КП "Комуненрго'

№

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

Інвентарний 
номер

Кількість
Первісна 
вартість, 

грн.
Сума зносу, грн. Залишкова вартість, грн.

з/п

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Котел Slim 40 - 1 шт
62489 Харківська обл.смт Безлюдівка -Безлюдівський клуб вул.Овочева 6/6

2007 10490007

1 шт 7599,00 7599,00 0,00

2
Гідроаккумулятор - 1 шт

62489 Харківська обл.смт Безлюдівка -Безлюдівський клуб вул.Овочева 6/6 2000 10470054

1шт 1200,00 1050,00 150,00

3

Вузол обліку газа -1 шт
62495 Харківська обл с.Васищево- (Васищівький старостинський округ) вул. Орешкова 49 2019

101480001

1 шт 42000,00 4200,00

37800,00

4

GSM модуль для дистанційної передачи даних вузла обліку газу - 1 шт
62495 Харківська обл с.Васищево- (Васищівький старостинський округ) 
вул. Орешкова 49 2019

101480002

1шт 35000,00 3500,00

31500,00

5

Котел ’’Данко” 32- 1шт
62495 Харківська обл сел.Васищево-МПК№3 вул. Орешкова 43 2006

10410001

1 шт
2950,00 2950,00

0,00

6

Вузол обліку газу- 1 шт
62495 Харківська обл сел.Васищево- МПК№3 вул. Орешкова 43

2019 101480001

1 шт
42000,00 4550,00

37450,00

7

GSM модуль для дистанційної передачи даних вузла обліку газу - 1 шт
62495 Харківська обл сел.Васищево- МПК№3 вул. Орешкова 43

2019 101480002

1
35000,00 3791,67

31208,33

8

Газорегулятор- 1 шт
62491 Харківська обл с.Котляри Котлярівський старостинський округ вул.Центральна 90

2001 101480006

1 шт 1700,00 1700,00
0,00

9

Телефонне обладнання GPRS модеми - 2шт
62491 Харківська обл с.Котляри Котлярівський старостинський округ вул.Центральна 90

2016

101480026
10143Q027

2 шт 13900,00 4121,00
9779,00

Всьго
/ 181349,00 33461,67 147887,33

В. МАСАЛІТІН



Додаток 2
до рішення XVcecii' Безлюдівської селищзної ради VIII 
скликання від 05.11. 2021 р. «Про передачу комунального майна 
(основних засобів та паливно-мастильних матеріалів), що 
знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради на баланс, 
у статутний фонд та господарське відання Комунальному 
підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

ПЕРЕЛІК
майна (паливно-мастильні матеріали), що передається з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання 

Комунальному підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

Вячеслав МАСАЛІТ1Н

№___

з/п
Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта

Рік введення в 
експлуатацію Кількість

Первісна 
вартість, 

грн.

Сума зносу, 
грн.

Залишкова 
вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1

Дрова паливні 2020

3,396 м3 4448,76 0,00 4448,76

2

Дрова паливні 2020

200 кг 200,00 0,00 200,00

Всього 4648,76 0,00 4648,76

т.в.о. Директора КП "Комуненерго



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про передачу майна, що обліковується на балансі Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у 
статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 
Харківської районної ради «Комуненерго»

Керуючись статтями 26, ЗО, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності та з питань 
спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 
господарегва та цивільного захисту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати на баланс у статутний фонд Комунальному 
підприємству Харківської районної ради «Комуненерго» та закріпній на 
праві господарського відання майно, яке обліковується на балансі 
Комунального підприємства «Котлярівське» Бсзлюдівської селищної ради 
згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству Харківської районної ради 
«Комуненерго» прийняти на баланс, у статутний фонд та у господарське 
відання майно згідно з додатком.

3. Тимчасово виконуючому обов’язки директора Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та тимчасово 
виконуючому обов’язки директора Комунального підприємства Харківської 
районної ради «Комуненерго» здійснити необхідні заходи щодо виконання 
її. І та її. 2 цього рішення, згідно з вимогами чинної о законодавс і ва.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, економікгк^-фЦцінсів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.) та з нтгтаа^гч^^іо ’^^іасіїос і і іери іоріальїш.х і ромад, 
жииюво-комупального госпущщй^ґ^ї^^І^Міьного захисту (Чечуй І.В.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІ НОВ



Додаток
до рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05 
листопада 2021 року "Про передачу майна, що обліковується на балансі Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд 
та господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 
"Комуненерго""

Перелік манна, що передається з балансу Комунального підприємства ’’Котлярівське” Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання 
Комунальному підприємству Харківської районної ради "Комуненерго”

т.в.о. Директора КП "Комуненерго"

№

з/п
Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта

Рік введення в 
експлуатацію Інвентарний номер Первісна 

вартість, грн. Сума зносу, грн. Залишкова 
вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

2 Безлюдівський ДНЗ, сел. Безлюдівка, в-д Стадіонний, 4-А, Газовий котел з чавунним теплообмінником 
великої потужності АОГВ-96ИР (2 шт.) 2014 101480268

101480269 33870,00 20745,00 13125,00

3
Безлюдівський клуб, Безлюдівська бібліотека, сел. Безлюдівка, пров. Овочевий, 6/6, Твердопаливний 
водогрійний котел тривалого горіння "TERMit-TT-32" 2015 101480278 20000,00 5500,00 14500,00

4
Безлюдівський клуб, сел. Безлюдівка, в-д Стадіонний, 2

2015 10480066 10525,00 5350,18 5174,82

5
Котляревська бібліотека, с. Котляри, вул. Миру.1, АОГВ- ЗО КСС, АОГВ- ЗО КСС

2012 101480001 19747,00 3114,00 16633,00

6
Васищевський ДНЗ, сел. Васищеве, вул. Вишнева, 2е, АОГВ-50Е Маяк МТМ

2004 10310011 231824,19 71027,84 160796,35

7 Васищевська селищна рада, сел. Васищеве, вул. Орєшкова, 49, АОГВ-70 РОСС 2019 101410001 98000,00 10616,67 87383,33

8 Василевський клуб, сел. Васищеве, вул. Орєшкова,45, КС 12 (2 шт.) 1985 10490018
10490019

840,00 0,00 840,00

9 Місцева пожежна команда, сел. Васищеве, вул. Орєшкова, 43,АОГВ-50Е Маяк 2019 101410001 94000,00 9791,67 84208,33

10

Котел Slim 2 - шт 62489 Харківська обл.смт Безлюдівка -Безлюдівська селищна рада вул.Зміївська,
48/2

2017
10131445

20000,00 8000,00 12000,00

2017
10131445

20000,00 8000,00 12000,00

11

Котел КС - 16 - 2 шт 62466 Харківська обл смт.Хорошево- Селищна рада вул. Миру 33
1989 10149103 600,50

600,50 0,00

1989 10149104 600,50 600,50 0,00

12
Котел опалювальний - 2шт 62467 Харківська обл. сел.Лизогубівка- Лизогубівська селищна рада 
вул. Центральна 90

1990 101410001 640,00 640,00 0,00

1990 101410003 640,00 640,00 0,00

13 Котел АОГВ-70 - 1 шт 62467 Харківська обл. сел.Лизогубівка -Лизогубівська селищна рада 2009 101410005 9692,00 8883,00 809,00

14 Котел опалювальний "Вітязь" - 1 шт. Харківська обл. сел.Лизогубівка вул. Луговая 3 2020 101410001 30000,00 250,00 29750,00

15 Котел АОГВ-12 КСС - 1 шт. 62491 Харківська обд. сел. Котляри Амбулаторія вул. Миру 3 /*> 2017 101480024 6650,00 1940,00 4710,00

Всього 597 629,19 155 69936 441 929,83

Вячеслав МАСАЛІТІН



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження структури
і штатного розпису відділу освіти
Безлюдівської селищної ради та 
її структурних підрозділів (зі змінами)

Відповідно до пункту І частини «а» статті 32 Закону України «І Іро 
місцеве самоврядування в Україні», згідно наказу МОП № 90 від 01.02.2018 
року «1 Іро внесення змін до наказу Міністерства освіт і науки України 
від 06 грудня 2010 року №1205» пункт 5 для проведення освітнього процесу, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

І. Внести зміни в частині структури структурних підрозділів відділу 
освіти Безлюдівської селищної ради і затвердити її в новій редакції 
(додасться), а саме:

1.1 КЗ «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради» додати 
штатну одиницю логопеда (1 ставка)

2. Рішення XIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від 17 вересня 2021 року «І Іро внесення змін до рішення І сесії (II стан) 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 р. «І Іро 
затвердження структури і штатного розпису відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради та її структурних підрозділів на 2020 р.», вважати таким що 
втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, екон^ікид-е^цансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищйииДго Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення XV сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 

від . 11.2021 "Про внесення змін до рішення XIII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 

від 17.09.2021 р. «Про внесення змін до рішення 1 сесії (II етап) Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 р. «Про затвердження 

структури і штатного розпису відділу освіти Безлюдівської селищної ради та її 
структурних підрозділів на 2020 р.».»

№ 
з/11

Назва посади в структурному 
підрозділі

Кількість

аппарат управління
Відділ освіти

1 1 Іачальник відділу
2 1 оловний спеціаліст 3
3 спеціаліст 1 кат. 1

Всього 5
Централізована бухгалтерія
Головний бухгалтер

2 Провідний бухгалтер 3
3 Бухгалтер 1 категорії 4

Всього 8

КЗ "Безлюдівський юридичний ліцей імені Героя Радянського 
Союзу І.Я.Підкопая Безлюдівської селищної ради"
Дирекгор

2
Заступник директора з навчально- 
виховної робо І и

3
Заступник директора з виховної 
роботи 1

4 Педа го г-о р га и і затор 1
5 Практичний психолог
6 Соціальний педагог 1
7 Вчителі 56.3

8 Вихователь групи подовженого дня 2
9 Асистент учителя 2

10 Керівник гуртка 1

11
Заступник директора з 
господарської роботи 1

12 С е к р ста р - д р у к а р к а
13 Лаборант 1
14 Завідувач бібліотеки 1

15
Сестра медична з дієтичного 
харчування 1



16 Сестра медична 1

17
1 Ірибиральник службових 
приміщень(9) 9.5

18 1 ардеробник 2
19 Сторож 2

20
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель 1.5

21 Слюсар-сантехнік 1
22 Кухар 1
23 Кухар
24 Кухар 1
25 Кухар 0.5
26 Комірник 1
27 Підсобний робітник 1
28 Двірник 1
29 Інженер електронік 1
ЗО Бібліотекар 0,5

Всього 99,3

КЗ "Безлюдівський ліцей Безлюдівськоїселищної ради"
Директор

2
Засту шпик директора з навчально- 
виховної роботи 5% 1.5

3 1 Іедагог-організатор
4 Практичний психолог 0.75
5 Соціальний педагог 0.75

6 Вихователь групи подовженого дня 1
7 Керівник гуртка 0.5
8 Асистент учителя 2
9 Вчителі 20,83

10 Завідувач господарством 1
1 1 Завідувач бібліотеки 1
12 Секретар 1
13 Двірник
14 Іардеробник 1

15
1 Ірибиральник службових 
приміщень 2

16 Машиніст (кочсгар)когельні(пост.) 1

17 Машиніст (кочегар)котельні(сезон.) 1
18 Сторож 2



19
Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель

20 Кухар 1
21 1 Іідсобний робі гник
22 Комірник 1

23
Сестра медична з дієтичного 
харчування 0,5

24 Сестра медична 1
25 Інженер електронік 1

Всього 46,83

КЗ "Васищівський ліцей Безлюдівської селищної ради"
1 Директор 1

2
Заступник директора з навчально- 
виховної роботи 5% 2

3
Заступник директора з виховної 
роботи 5 % 0.5

4 І Іедагої-організатор

5 Вчителі по тарифікації
44.27

4.58
6 Практичний психолог 1
7 Соціальний педагог 0.5

8 Вихователь групи подовженого дня 2
9 Керівник гуртка

10 Завідувач господарством
11 Секретар-друкарка 1

12

Лаборан г(з урахуванням заочних 
класів) 1
Завідувач бібліотеки 1

ІЗ Комірник 1

14
Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель 1,5

15
1 Ірибиральник службових 
приміщень (8) 10

16 Сторож 2
17 1ардеробник 2
18 Двірник 1.5
19 Кухар 1
20 Кухар 1
21 Кухар
22 1 Іідсобний робігник



23

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
ел е ктроустаткува н н я 1

24
Сестра медична з дієтичного 
харчування 1

25 Інженер електронік 1
26 Сестра медична

Всього 87,85
КЗ "Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради"

1 Директор 1

2
Заступник директора з навчально- 
виховної роботи 5% 1.5

4 Педагог-орган ізагор 1

5 Вихователь групи подовженого дня 1
6 Вчитель - логопед
6 Вчителі но тарифікації 26.17
7 Соціальний педагог 0.5
8 1 фактичний психолог 0.5
9 Асистен т учи теля 4

10 Керівник гуртка 0.5
11 Завідувач господарством 1
12 Бібліотекар 0.5

13
Прибиральник службових 
приміщень 6

14
Робітник 3 КОМІ!, 
обслуговування

іексного
ремонту будівель 1

15 Лаборант 0.5
16 Секретар-друкарка 0.5
17 Сторож 2
18 Кухар 1.5
19 Підсобний робі тник 1
20 Комірник 1
21 Гардеробник 1
22 Двірник 1
23 Водій автотранспортних засобів 1
24 Сестра медична

25
Сес тра медична з дієтичного 
харчування 0.5

26 Інженер електронік 1
Всього 57,67

КЗ "Лизогубівський ліцей Безлюдівської селищної ради"



1 Директор 1

2
Заступник директора з навчально- 
виховної роботи 5% 1.5

4 Педагог-орган ізатор 1
5 Вчителі по тарифікації 18.89
6 Керівник гуртка 0.5
7 1 Ірактичний психолог 0.5
8 За в іду ва ч і ос п о, іарство м 1
9 Бібліотекар 0.5

10
1 Ірибиральник службових 
приміщень 3

11
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель 1

12 Сторож 2
13 Комірник
14 Кухар
15 Підсобний робітник 1
к) Двірник 1
17 Водій автотранспортних засобів 1

18
Сестра медична з дієтичного 
харчування 0.5

19 Вихователь 0.5
20 Інженер електронік 0,5
21 Сестра медична 1

Всього 38,39

Васищівський міжшкільний ресурсний центр
1 Директор 1

2
Заступник директора з навчально- 
виховної роботи 5% 1

3
Заступник директора з навчально- 
виробничої роботи 1

4 1 Ірактичний психолог 0.5
5 Майстер виробничою навчання 4.5
6 Вчителі 2.56

7
Заступник директора з 
господарської частини 1

8 Лаборант 1
9 Секретар-друкарка 0.5

10 Механік 0.5
11 Сестра медична 0.5
12 Водій автотранспортних засобів 1



і.в.о. начальника відділу освіти

13
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель 1

14 Сторож 2

15
Машиніст (кочегар) котельні 
постійний 1

16
Машиніст (кочегар) котельні 
сезонний 2

17
Машиніст (кочегар) котельні 
сезонний 1.5

18
1 Ірибиральник службових 
приміщень 2

19 Гардеробник 0,5
20 Інженер електронік 1

Всього 26,06
1 КЗ "Центр професійного розвитку
2 Директор 1
3 Консультант 2.5
4 1 Ісихолог 0.5

Всього 4

Олена МОРО 5



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження Положення про фонд 
загальнообов’язкового навчання в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради

Відповідно до ст. 21 Закону України «І Іро загальну середню освіту», 
статті 24 Закону України «І Іро оздоровлення та відпочинок дітей» на 
підставі статті 43 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, економіки, фінансів 
та комунальної власності та з пигань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури селищна рада:

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Положення про фонд загальнообов'язкового навчання в 
закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради (додасться).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.), постійну комісію з пигань охорони здоров'я, соціального
захисту населення, освіти, егі

Безлюдівський селищн

«^культури (Гусь І.М.).

Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖУ 10
рішенням XV сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від «05» листопада 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про фонд загальнообов’язкового навчання 

в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до ст. 21 Закону України «Про 
загальну середню освіту», ст. 24 Закону України «Про оздоровлення іа 
відпочинок дітей».

1.2. Фонд загальнообов’язкового навчання (далі - Фонд) утворюється у 
закладах загальної середньої освіт и Безлюдівської селищної ради та формується 
за рахунок бюджетних коштів в розмірі до 3 % від їх поточного утримання, а 
також за рахунок коштів, залучених з інших джерел з урахуванням матеріально- 
побутових потреб учнів.

1.3. Розробка даного Положення обумовлена необхідністю визначення 
умов та категорій учнів, яким надається допомога з Фонду.

II. Мета та завдання

2.1. Основною метою Фонду є надання матеріальної допомоги учням 
пільгових категорій та обдарованим учням, їх оздоровлення, проведення 
культурних заходів, інших передбачених законодавством витрат.

III. Кошти фонду загальнообов’язкового навчання

3.1 . Кошти Фонду формуються за рахунок бюджетних коштів та інших 
коштів - не заборонених чинним законодавством України.

3.2 Копни Фонду використовуються у відповіднеє ті до його цілей та 
завдань.

3.3 Кошти з Фонду можуть направлятися:
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«І Іро державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 

ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер внаслідок поранення, кон тузії чи каліці ва. одержаних у районі 
проведення анти терористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів. 



а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 
анти герористими і й операції;

учням, батьки яких загинули, постраждали, беруть чи брали учасіь 
у проведенні антитерористичної операції (що підтверджується посвідченням іа 
довідкою);

дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах;
дітям-інвалідам;
дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф;
дітям з багатодітних сімей;

- дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві 
або під час виконання службових обов'язків;

3.4 . Кошти з Фонду можуть витрачатися на:
матеріальну допомогу для придбання учням пільгових категорій 

одягу, взуття, канцелярського приладдя та іншого;
одноразову матеріальну допомогу дітям-сирогам та дітям, які 

позбавлені батьківського піклування при досягненні ними 18-річного віку;
харчування у пришкільних таборах з денним перебуванням дігей- 

сиріг, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів, учнів, 
батьки яких загинули, постраждали, беруть чи брали участь у проведенні 
антитерористичної операції (що підтверджується посвідченням та довідкою);

придбання подарунків, оздоровлення талановитих та обдарованих 
дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, 
лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих 
колективів та спортивних команд - переможців;

преміювання кращих учнів, які відзначилися в навчанні та 
обдарованих учнів;

придбання новорічних подарунків та квитків на новорічні та інші 
заходи для учнів пільгових категорій.

IV. Управління фондом загальнообов’язкового навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах

4.1. Для забезпечення доцільного використання коштів із Фонду у 
закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради утворюється 
комісія у кількості 3-5 осіб, до складу якої входять представники адміністрації 
закладу загальної середньої освіти, педагоги, які опікуються соціальним 
захистом учнів, а також при необхідності можуть залучатися, за згодою, 
представники органів опіки та піклування.

4.2. Комісія утворюється наказом керівника закладу загальної середньої 
освіти на початку кожного навчального року.

4.3. Засідання комісії відбувається за потребою, але не рідше 2 - х разів 
на рік.



4.4. Комісія розглядає заяви батьків або осіб, які їх замінюють, заяви 
класних керівників про надання матеріальної допомоги дітям, які потребують 
соціальної підтримки, та приймає відповідне рішення щодо розміру матеріальної 
допомоги, яке може бути змінене тільки комісією.

4.5. Кошти на використання виділяються відповідальній особі, яка 
визначається комісією.

4.6. Розподіл коштів Фонду знаходиться виключно у комиетенціїкомісії.
4.7. Комісія звітує перед педагогічним колективом та Радою школи, 

надає інформацію щодо використання коштів Фонду на батьківських зборах та 
оприлюднює дану інформацію на сайтах закладів освіти.

V. Облік коштів фонду загального обов’язкового навчання

5.1. Облік коштів та звітність про їх використання здійснюється 
цен тралізованою бухгалтерією відділу освіти Безлюдівської селищної ради.

5.2. Заяви, акти, фіскальні чеки, копії протоколів засідань, рішень 
зберігаються в централізованій бухгалтерії відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради відповідно до чинного законодавс тва України.

5.3. Підставою для списання грошових коштів є фіскальні чеки, які 
видані товарними організаціями, довідки, які видані державними організаціями, 
та інші документи.

5.4. Контроль за цільовим використанням кош тів Фонду покладається на 
відділ осві ти Безлюдівської селищної ради.

т.в.о. начальника відділу освіти Олена МОРОЗ



УКРАЇНА
БЕЗЛІОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

Р I 111 Е Н Н Я

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження Положення про 
піклувальну раду закладів освіти 
Безлюдівської селищної ради

З метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, 
забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи навчальних закладів 
освіти, керуючись статтею 29 Закону України «І Іро освіту», статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, 
освіти спорту та культури та з питань депутатської діяльності, денутатської 
стики, правопорядку, законності та зав'язків з громадськими організаціями, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Положення про піклувальну раду закладів освіти 
Безлюдівської селищної ради (додасться).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з ни гань 
охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь І.М.) та з питань денутатської діяльності, денутатської стики, 
правопорядку, законності та зав'язків з громадськими організаціями 
(Арестов К).О.) і на відділ освіта^Беад^одівської селищної ради (Мороз О.М.).

Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XV сесії Бсзлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від «05» листопада 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ (ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1.Загальні положення

1.1 Наглядова (піклувальна) - це орган самоврядування, який формується з 
представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів 
освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськос і і до 
вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов, ефективної 
роботи закладів загальної середньої та дошкільної освіти Бсзлюдівської 
селищної ради.

1.2 Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (надалі-піклувальна рада) у 
своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», цим 
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
діяльність закладів освіти.

1.3 Піклувальна рада закладу освіти створюється за рішенням засновника 
відповідно до спеціальних законів.

1.4 1 Ііклувальна рада є формою самоврядування закладу освіти.

2. Мета, задачі та компетенції піклувальпої ради

2.1 Метою діяльності піклувальпої ради закладу освіти є залучення широкої 
громадськості до вирішення питання у сфері освіти, як безпосередньо так і 
через органи громадського самоврядування.

2.2 Піклувальна рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань 
його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, громадськіст , громадськими 
організаціями, юридичними та фізичними особами.

2.3 Для досягання мети піклувальна рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та 
контролювати її виконання;

- сприя ти залученню додаткових джерел фінансуванпя;



- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і 

вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для 
розгляду керівником закладу освіти;

- мас право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпеченням якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Закладу освіти;

- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або 
відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом (п.5 
ст.29 Закону «І Іро освіту»);

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або 
установчими документами закладу освіти.

2.4 Основними завданнями піклувальної ради є:

- розроблення стратегій та розв'язання перспективних завдань розвитку 
закладу освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 
установами, навчальними закладами, окремими громадянами, що 
спрямовано па поліпшення умов навчання і виховання учнів 
(вихованців) у закладі освіти;

- формування сучасного осві тнього простору у закладах осві ти;
- сприяння удосконаленню матеріально - технічної бази закладу освіти, 

благоустрою його приміщень і території;
- здійснення аналізу діяльності закладу освіти та його керівника;
- отримувати в установленому порядку від керівника закладу освіти 

інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на 
наглядову раду завдань;

- подання керівникові та засновнику (засновникам) закладу освіти або 
уповноваженому ним (ними) органу (особі) рекомендацій і пропозицій 
стосовно:

І ) пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти у сфері освітньої, 
методичної та інноваційної діяльності;

2 ) напрямів удосконалення діяльності закладу освіїи, його фінансового та 
морально - технічного забезпечення, міжнародного співробітницгва у 
сфері підготовки кваліфікованих робітників;

- контроль за виконанням кошторису закладу освіти;
- сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості 

повної загальної середньої освіти;
- ініціювати проведення позапланового інстигуційного ауди ту діяльності 

закладу освіти;
- сприяння організації та проведенню закладів, спрямованих на охорон} 

життя та здоров'я учасників навчально - виховного процесу;



- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння про працевлаштування 
випускників закладі освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 
(вихованців);

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців);
- сприяння соціально - правовому захисту учасників освітнього процесу.

І Ііклувальна рада здійснює інші види діяльності, що відповідаю!ь її 
цілям і задачам і не заборонені чинним закоподавством України.

2.5 І Ііклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
- верховенства права; взаємної поваги та партнерства;
- самоврядування;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправною і членства;
- прозорості, відкритості та гласності;

3. Створення піклувальної ради та організації її діяльності

3.1 Рішення про створення піклувальної ради приймає засновник, затверджує 
Положення про наглядову (піклувальну) раду закладів освіти.

3.2 Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним 
органом з урахуванням пропозицій органів управління закладом освіт, 
органів громадського самоврядування закладу освіти, громадських 
організацій, депутатів Безлюдівської селищної ради.

3.3 До складу піклувальної ради можуть входити жителі громади, 
представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
роботодавці, представники бізнесу або фермерських господарств, працівники 
підприємств, установ, організацій, батьківської громадськості. громадських 
організацій, окремі громадяни у кількості від 7 до 1 5 осіб.

3.4 У разі надходження до складу піклувальної ради більш 15 пропозицій, 
засновник проводить відкрите жеребкування для обрання членів піклувальної 
ради в кількості встановленій цим Положенням.

3.5 До складу піклувальної раду закладу освіти не можуть входити здобувані 
освіти та працівники цього закладу освіти.

3.6 Піклувальна рада може створювати комісії ініціативні групи, до складу 
яких входять представники громадськості, батьки або особи, які її замінюють.



3.7 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на 
її засіданні з числа членів піклувальпої ради. Також серед членів ради 
обирається секретар ради.

3.8 Голова піклувальпої ради:

- керує діяльністю піклувальної ради і планує її роботу;
- формує порядок денний засідання, затверджує рішення піклувальної 

ради;
- має право делегувати свої повноваження заступнику;
- забезпечує виконання рішень піклувальної ради;
- представляє піклувальну раду в органах державної влади, в органах 

місцевого самоврядування, суспільних та інших організаціях;
- організовує взаємодію піклувальної ради з директором закладом освіти;
- вирішує інші питання відповідно до свої повноважень, передбачених 

Положенням про наглядову (піклувальну) раду закладу освіти.

3.9 Сектор піклувальної ради:

готує проект плану робіт піклувальної ради з урахуванням пропозиції її 
членів і подає його для затвердження голові піклувальної ради;

- організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань 
наглядової ради;

- забезпечує подання членам піклувальної ради не пізніше ніж за п'ять 
робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

- веде і зберігає протоколи засідань піклувальної ради га іншу 
документацію;

- веде облік присутності членів піклувальної ради на її засіданнях;
- висвітлює діяльність піклувальної ради на офіційному веб-сайті закладу 

освіти та в інших засобах масової інформації;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови піклувальної 

ради, пов’язані з організацією діяльності.

3.10 Члени піклувальної ради мають право:

- брати учать у роботі колегіальних органів закладу осві г и з правом 
дорадчого голосу;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 
піклувальної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- вносити пропозиції з питань порядку даного засідання піклувальної 
ради;

- брати участь в обговоренні питань, передбачених порядком денним і в 
підготовці рішень піклувальної ради;

- інформувати наглядову раду про напрямки своєї діяльності;



- вирішувати інші питання відповідно до законодавства, і доручень 
голови піклувальної ради.

3.11 Члени піклувальної ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях піклувальної ради;
- сприяти сполученню засобів для розвитку закладу освіти.

3.12 Член піклувальної ради бере участь у засіданні особисто і не може 
передавати свій голос іншій особі. Кожен член піклувальної ради під час 
голосування має один голос.

3.13 Члени піклувальної ради, які не згодні з рішенням піклувальної ради, 
можуть викласти особисту думку, яка вноситься до протоколу та додається до 
рішення.

3.14 І Іовноваження члена піклувальної ради припиняються достроково:

- у разі відсутності члена піклувальної ради на засіданнях піклувальної 
ради без поважних причин двічі поспіль;

- у разі, коли член піклувальної ради письмово повідомив про своє 
рішення вийти з її складу;

- у разі відкликання органу, яким делеговано члена до складу 
піклувальної ради;

- у разі смерті особи або визначення особи померлою.

3.15 У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, засновником 
або уповноваженим ним органом на його місце обирається інша особа.

3.16 Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.17 С ірок повноважень піклувальної ради становить три роки. Одна і та сама 
особа не може бути членом піклувальної ради більше двох строків поспіль.

4. Порядок роботи піклувальної ради

4.1 Напрям діяльності піклувальної ради визначається з урахуванням 
пропозицій засновника навчальних закладів. Основною формою робот 
піклувальної ради є її засідання.

4.2 Робота піклувальної ради планується довільно. Засідання піклувальної 
ради веде голова або його заступник.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не 
менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводи тись також па вимогу 
третини і більше членів. Засідання піклувальної ради є правомочними, якщо 
на них присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради 
приймаються простою більшістю голосів та оформлюється протоколом, який 



підписує полова та секретар засідання. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні. Засідання та голосування 
також можуть проводитися за допомогою засобів відео зв'язку.

4.3 У засіданні піклувальної ради за узгодженням його головою, мають право 
брати участь окремі громадяни окремі громадяни і представники 
Безлюдівської селищної ради.
4.4 Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 
зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, сайти тощо.

4.5 рішення піклувальної ради в 7-деиний термін доводяться до відома 
засновника закладів освіти, директора, колективу закладів освіти, батьків, 
громадськості через оприлюднення на сайті закладу та на сайті засновника.

5. Забезпечення діяльності піклувальної ради

5.1 Діяльність піклувальної ради забезпечуєгься закладом освіти.

5.2 Адміністрація закладу освіти надає піклувальній раді інформацію і 
документацію про діяльність закладу освіти, необхідні для здійснення задач і 
функцій піклувальної ради, приміщення на час проведення засідання 
забезпечує безкоштовне користування засобами зв’язку, орг.технікою для 
вирішення питань, безпосередньо пов’язаних із роботою піклувальної ради.

5.3 Члени піклувальної ради здійснюють свою діяльність на безоплатній 
основі.

6. Права піклувальної ради

1 Ііклувальна рада мас право:

- Браги участь у визначні стратегії розвитку закладу освіти, здійснювати 
контроль за її виконання;

- Сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- Аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
- Контролювати виконання кошторису закладу освіти і вносити відповідні 

рекомендації та пропозиції, що є обов’язками для розгляду керівником 
закладу освіти;
Вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або 
відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- Вноси ти на розгляд органів виконавчої ради, керівника закладу освіїи. 
загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально- 
технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, 
корекційно-відновчої та лікувально-оздоровчої бази навчального 
закладу;



- Вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- 
методичної бази закладу освіти;

- Сприя ти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів 
(вихован ці в);

- Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 
робо ти закладу осві ти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 
порядку.

Керуюча справами (секретар) , /С
виконавчого комітету // ■ у/
Безлюдівської селищної ради Анастасія ПІДКОПАЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження звіту про 
виконання Безлюдівського 
селищного бюджету за 
9 місяців 2021 р.
(20526000000)
(код бюджету)

Відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
та обговоривши інформацію про результати виконання доходної та видаткової 
частини селищного бюджету за 9 місяців 2021 року, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити звіт про виконання Безлюдівського селищного бюджету за 
9 місяців 2021 року:

- по доходах у сумі 147 418 050,49 гри,, в тому числі: загального фонду - 
144 840 633,10 гри., спеціального фонду в сумі 2 577 417,39 грн. згідно 
додатку № І.

- по видатках у сумі -110 342 491,44 грн., у тому числі:
загального фонду - 97 575 809,58 гри., спеціального фонду - 12 766 681,86 грн.
згідно додатку №2.

2. Контроль за виконаним Афнс 
питань бюджету, економіки,

покласти на постійну комісію з 
щ^^іу^альної власності (1 Іідкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМ І НОВ



Додаток № I
до рішення XV сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 05.1 1.202 1 р.
«Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського 
селищного бюджету за 9 місяців 202 І р.
(20526000000) 
(код бюдже ту)

Виконання доходів по загальному та спеціальному фонду Безлюдівської селищної ради 
за дев’ять місяців 2021 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Код 
бюдже 1 II

ОІ 
класифік 

ації 11 ай іменування Річний план
Уточнений 
річний план

У 1 ОЧ ПСІ НІЙ 
план

Фактично 
надійшло

(-) 
відхилення 

до
У 1 очисної О 

плану

ви копа її
ия до

У ГОЧІІСІК

і о її.іану

і іоціцю

11010200

Податок на доходи 
фізичних осіб, ІЦО 
сплачут івся податковими 
аі сніами. із доходів 
плаї і піка податку у виї ляді 
заробініоі плаїн 57122800.00 69908008.00 55625208.00 55844641.30 219433.30 100.39
1 Іода юк на доходи 
фізичних оеіб з грошовою 
забезпечення, і ротових 
винагород та інших виплат, 
одержаних 
військовослужбовцями та 
особами рядового і 
начальницького складу, що 
сплачується податковими 
агентами 0.00 2856000.00 2856000.00 2884388.01 28388.01 100.99

11010400

1 Іодагок па доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується податковими 
аген тами, із доходів 
плаї пика подаї ку інших 
ніж заробі і па пла ї а 2078200.00 2978200.00 2232900.00 1966687.63 -266212.37 88.08

11010500

1 Іода то к на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується фізичними 
особами за результатами 
річного декларування 702500.00 702500.00 702500.00 363357.37 -339142.63 5| 72

1 Ю2О2ОО

1 Іодагок на прибуток 
підприємств га фінансових 
у сіанов кому пальної
в лає і юс 11 0.00 0.00 0.00 73 19.97 73 1 9.97 0.00

13010200

Pen і на н.іаіа за спеціальне 
викорисгаїшя лісових 
ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування) 324000.00 550000.00 469000.00 550417.35 81417.35 1 17.36

13030100

Рентна плата за 
користування надрами для 
видобування інших 
корисних копалин 
загальнодержавного 
значения 0.00 0.00 0.00 4300.72 4300.72 0.00

13030200

<Код виключено 3
б ю; гже ги о ї к л ас и (11 і к а ці і 
згідно наказу №Х27 від 
30.12.2020 року > 557800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ІЗОЗОХОО

Рен тна і їла і а за
корис ту вапіія надрами для 
видобування природного
і аз\ 425500.00 616200.00 499500.00 749537.27 250037.27 1 50.06

13030900

Рсн і на і їла і а за
корне іуваїшя надрами для 
видобування і азового
конденса їх 31 100.00 ЗІ 100.00 22400.00 24899.46 2499.46 111.16

13040100 Рсн гна плата за 0,00 557800.00 278900,00 0.00 -278900.00 0.00



14021900

користування надрами для 
видобування корисних 
копалин місцевої о
значення

1 Іальнс 1784700.00 1784700.00 1248800.00 1 139356.71 -109443.29 9121

14031900 1 Іальнс 6652800.00 6652800.00 4656400.00 386947 1.14 -786928.86 83.10

14040000

Акцизний податок з 
ре а. і і за і іі ї су б' < к га м и 
і осіюдаріоваїїіія роздрібної 

юрі івлі підакцизних 
юварів 516000.00 2 1 16000.00 1987000.00 203 1679.28 44679.28 102.2.x

1X1)10100

Нодаїок на нерчхоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які ( власниками 
об'єктів житлової 
нерухомості 18700.00 18700.00 13800.00 12773.89 -1026.1 1 92.56

1X010200

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які ( власниками 
об ’( К 1 ІВ житлової
нср\ XOMOCТІ 1511 00.00 389100.00 389100.01) 398585.30 9485.30 102 14

ІХОІОЗОО

1X010400

1 Іодаток па перу хоме 
майно, відмінне від 
земельної ДІЛЯНКИ, 
сплачений фізичними 
особами, які < власниками 
об'єктів нежи їлової
перуХОМОС1 1
1 Іодаюк на перу хоме 
майно, відмінне від 
земельної ДІЛЯНКИ.
с 11 л а че 11 и й юриди ч 11 и м и 
особами, які ( власниками 
об ( К ТІ В НСЖИ глової 
нерухомості

356500.00

771 1600.00

630500.00

7884004.00

630500.00

5672404.00

724415.89

7003707,15

93915.89

1331303.15

1 14.90

123.47

1X010500
Земельний податок з 
юридичних осіб 9644100.00 9944100.00 7500000.00 7955399,73 455399.73 106.07

1X010600
Орендна плата з 
юридичних осіб 5421400.00 5521400.00 4150000.00 4587821.27 437821.27 1 10.55

1X010700
Земельний податок з 
фізичних осіб 675500.00 1075500.00 1075500.00 1 123354.25 47854.25 104.45

1X010900
Орендна плата з фізичних 
осіб 1402600.00 1402600.00 1035000.00 1 155177.19 120177.19 1 1 Lol

1X011000
1 ранеіюр і ний податок з 
фізичних осіб 0.00 1 3000.00 13000.00 ІЗІЗІ.ОО 131.00 101 01

1X011100
Транспортний податок з 
юридичних осіб 0.00 77000.00 77000.00 83836.67 683645 108 88

1ХО5ОЗОО
Єдиний пода ток з 
юридичних осіб 673000.00 1673000.00 1500000.00 1414966.25 -8Х()335.Х ґ 94 . з з

180X0400
('линий нодаїок з фізичних 
осіб 15028500.00 |7>3 1688.00 ІЗІОЗІ88.ОО 1385987458 7X6686.78 105 77

1X050500

( .іншій нодаїок з
сільської осію,tape ьк их 
товаровиробників. \ яких 
час гка
сільськогосподарського 
товаровиробники^ за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 580000,00 580000.00 334000.00 414994.54 80994.54 124.25

210X1100
Адмініс іра іивні пгірафи та 
її пні санкції 0.00 0.00 0.00 340.00 340.00 0.00

21OXI5OO

Адмінісіраі ивні пгірафи та 
тіпрафні санкції за 
порушення законодавства \ 
сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв іа 
тютюнових виробів 0.00 54000.00 54000.00 54000.00 0.00 100 00

2IOXI7OO
1 Lia і а за встановлення 
земельної о серій Г\ І\ 73100.00 73 100.00 54000.00 594 7.34 ххг.31 р

22010300

Адмініс іра ги в і ній збір за 
11 р< > ве, те 1111 я ; іс ржа в і юї 
ресе грації юридичних осіб, 
фізичних осіб 
індиргк мців і а 
і ромалських формувань 0.00 0.00 0.00 9690.00 9690.00

і
0.00

2.2012500 1 їла і а за надання інших 1 1 700.00 1 1700.00 8700.00 12934.60 4234.60 14845



22012600

адміністративних послуг

Адміністративний збір за 
держави} реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 108000.00 179000.00 149000.00 158021.00 9021.00 106.1)5

220X0400

1 Іадходжсння від орендної 
плати за користування 
майновим комплексом та 
іншим майном, шо 

перебуває в кому пальній 
власності 148500.00 148500.00 108000.00 83909.53 -24090.47 77,(>9

22090101)

Державне мию. що 
сплачу* іься за місцем 
розі ляд\ іа оформлення 
док} мсн і їв. } гом\ числі за 
оформлення док} мен і їв на 
спадщину і дарування 1 1200.00 1 1200.00 8200.00 7560.91 -639.09 92.21

22090400

Державне мию. нов язане з 
видачею та оформленням 
закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів 
громадян України 6400.00 6400.00 4500.00 561.00 -3939.00 12.47

24060300 Інші надходження 72500,00 132500.00 1 14000.00 120314.40 6314.40 105.54

4102 0)00

41033900

Дода ткова до тація з 
, ісржавної о бюджс іу 
місцевим бюджетам на 
компенсацію вграї доходів 
м і с це в иX 610,' їжс ті в 
внаслідок наданих 
державою податкових пільг 
зі сплати земельного 
податку суб’єктам 
космічної діяльнос 11 і а 
лі іакобмлх ванни 9700.00 9700.00 7200.00 7200.00 0.00 100.00
( )сві 1 ІІЯ С} бвсні іія 3 
. іс ржа впою б іо, гжс і} 
міснсвим бюджс і ам 44606300.00 44606300.00 32818900.00 32818900.00 0.00 100.00

41040200

Дотація з місцевої о 
бюджсіх на здійснення 
переданих з державного 
бюджс їх видатків з 
утримання закладів осві ти 
га охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 
дода ткової дотації з 
; іс ржав ного бюджс і у 0.00 1893300.00 946650,00 946650,00 0.00 100.00

41051200

Субвенція з місцевого 
бюджсіх на падання 
; іе ржа в її о і 111 д гр и м к и 
особам з особливими 
оевгітими потребами за 
рах} нок відповідної 
субвенції з державної о 
бюджс іу 68640.00 68640.00 40954.00 40954.00 0.00 100.00

41051400

Субвенція з місцевого 
бюджсту на забезпечення 
якісної, сучасної іа 
дос іх нної заі алиіої 
середньої осві і н «1 Іова 
} країнська школа» за 
рах} нок відповідної 
субвенції з державного 
бюджс 1} 0.00 700901.00 700901.00 700901.00 0.00 100.00

41051700

41053900

Субвенція з місцевого 
бюджеіу за рахунок 
залишку кош тів субвенції 
на надання державної 
нідіримки особам з 
особливими освітніми 
потребами. що утворився 
на початок бюдже тного 
період}
Інші субвенції з місцевого 
бюджс IX

0.00

180930.00

33219.00

959504.00

25880.00

695 184.00

25880.00

660231.20

0.00

-34952.80

100.00
і

94.97

і 41055000

Субвенція з місцевого 
бюджсїх на здійснення 
нідіримки окремих 
закладів іа заходів \ 
системі охорони здоров я 
за рахунок відповідної 
субвенції з державної о 
бюджс IX 639339.00 948974.00 948974.00 948974.00 0.00 юо.оо



Усього (без врахування 
ірансфср і і в) 1 13189800.00 1361 10300.00 106572500.00 108690942.90 21 18442.90 101.99

Усього 158694709.00 185330838.00 142757143,00 144840633.10 2083490.10 101.46

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Код 
бюдже гної 
класифікаці 

і 1 Іаймснування Річний план
У ІОЧНСНИН 
річний план

У 1 оч неї НІЙ
її. іан

1 „ ,
виконанії

я лі1

\ ІОЧНСІІО

11• і ілаіі\

Фактично 
надійшло

1'. І. ІХИ.ІСІІІІЯ

\ і очисної о
її. іаі і\

19010100

Екологічний податок, 
який справляється за 
викиди в атмосферне 
повітря іабру днюючих 
речовин стаціонарними 
джерелами забруднення 
(за винятком викидів в 
атмосферне повітря 
двоокису вуглецю) 13500,00 13500.00 9000.00 1 16.2910466.16 1466.16

19010200

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об’єкті! 3400.00 3400.00 2500.00 290.49 -2209.51 1 1.62

19010300

24062100

Надходження віл 
розміщення ВІДХОДІВ ) 
спеціально відведених 
для цього місцях чи на 
об'єктах, крім 
розміщення окремих 
ВИДІВ відходів як 
вторинної сировини 
Грошові стягнення за 
шкод). заполі я н) 
пор) шення.м 
законодавства про 
охорон) навколишнього 
природного середовища 
внаслідок господарської 
та іншої діяльності

2600.00

0.00

2600.00

0.00

1900.00

0.00

2434.02

306.00

534.02

306.00

128.1 1

0.00

25010100__

ЗЗоіоіоо

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 2055100.00 2055100.00 1495200.00 787909.09 -707290.91 52.7

200.52

Кошти від продаж) 
земельних ділянок 
н ес і л ьс ь ко і ос п одарс ь ко г 
о призначення, що 
перебувають) державній 
або комунальній 
власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться 
на території Автономної 
Ресії)бліки Крим 327700.00 327700.00 286700.00 574892.07 288192.07

41053900
ІНШІ С) бвенції і 
місцевого бюджег\ 0.00 1082898.00 1082898.00 1082898.00 0.00 100.00

50110000

Цільові фонди, утворені 
Верховною Радою 
Автономної Республіки 
Крим, органами 
місцевого 
самоврядування та 
місцевими органами 
виконавчої влади 128500.00 128500.00 96300.00 1 18221.56 21921.56 122.76
Усього (без врахування 
трансфертів) 2530800.00 2530800.00 1 891600.00 1494519.39 -397080.61

-397080.61

79.01

86.6 >Усього 2530800.00 3613698.00 2974498.00 2577417.39



Додаток № 2
до рішення XV сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 05 11.2021р.
"Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського 
селищного бюджету за 9 місяців 202 1 р.
(20526000000)
(код бюджету)

Виконання видатків селищного бюджету Безлюдівської селищної ради іа
9 місяців 2021 р.

Загальний фонд
І pH

Код Найменхвання
У точнений план
і почать) року

Виконано за 1 
півріччя 2021 р.

% виконання 
до план) з 

початку року
Відхилення

0100 Державне управління 21481254,00 18911013,40 88,03 % -2570240,60
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

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

15835072,00 14043446,49 88,69 % -1791625,51

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

5646182,00 4867566,91 86,21 % -778615,09

1000 Освіта 71291398,00 58587291,19 82,18 % -12704106,81

1010 Надання дошкільної освіти 13025555,00 11562208,37 88,77 % -1463346,63
1021 Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
17574035.00 13534898,35 77,02 % -4039136.65

1026 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

2648917,00 2291274.58 86,50 •/, -357642,42

1031 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

32818900,00 26889588,02 81,93 % -592931 1,98

1061 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

485920,00 215779,77 44,41 % -270140,23

1 141 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

3788850,00 3577327,56 94,42 % -211522,44

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 189050,00 36757,00 19,44 % -152293,00

1160 Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників

236090,00 192346,15 81,47 “/„ -43743,85

1181 Співфінансування заходів, що реалізуються 
за рахунок субвенції з державного бюджет) 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
ех часної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

3931 1,00 0.00 0,00 % -39311,00

1182 Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

417936,00 246309,00 58,93 % -171627,00

1200 Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

40954,00 18376,29 44,87 % -22577,71

1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів 
за субвенцією з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми

25880,00 22426,10 86,65 % -3453.90

2000 Охорона здоров'я 3135574,00 2125210,85 67,78 % -1010363,15



211 1 Первинна медична допомога населенню, шо 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1255160,00 831921,16 66,28 % -423238,84

2142 Програми і централізовані заходи боротьби 
з туберкульозом

131300,00 131298,88 100,00 % -1,12

2144 Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та непукровий діабет

1548974,00 1095011,05 70,69 % -453962,95

2145 Централізовані заходи злічування 
онкологічних хвопих

100000,00 14781,63 14,78 % -85218,37

2152 Інші програми га заходи у сфері охорони 
здоров'я

100140,00 52198,13 52,13 % -47941,87

3000 Соціальний за х и сі та соціальне 
забезпечення

8383260,00 7242789,58 86,40 % -1 140470,42

3031 Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

10000,00 3694,04 36,94 -6305,96

3032 Надання пільї окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

27000,00 14105,64 52,24 % -12894,36

3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

2611000,00 2244000,00 85,94 % -367000,00

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

37530,00 33360,00 88,89 % -4170,00

3140 Оздоровлення та відпочинок ді гей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, шо 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

414000,00 406260,00 98,13 % -7740,00

3160 Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого вікх. особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої ДОПОМОІ и

150300,00 136494,61 90.81 % -13805,39

3210 Організація та проведення громадських 
робіт

4700,00 0,00 0,00 % -4700,00

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

4288210,00 3820008,09 89,08 % -468201,91

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

840520,00 584867,20 69,58 % -255652,80

4000 Культура і мистецтво 4165180,00 3164906,45 75,98 % -1000273,55
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 934460,00 710188.20 76,00 % -224271,80
4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, ценз рів дозвілля та інших 
клубних закладів

3230720,00 2454718,25 75,98 % -776001.75

5000 Фізична культура і спорт 2207894,00 1910690,30 86,54 "/„ -297203.70

501 1 Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спортх

184000,00 76472,00 41,56 % -107528.00

5031 Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2023894,00 1834218,30 90,63 "/<> -189675,70

6000 Житлово-комунальне господарство 9484005,00 2587257,40 27,28 % -6896747,60

6011 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

663327,00 0,00 0,00 % -663327,00

6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

879700,00 63100,32 7,17 % -816599,68

6020 Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, шо виробляють, 
виконують та/або надають житлово- 
комунальні послуги

5143500,00 943500,00 18,34 % -4200000,00



6030 Організація благоустрою населених пунктів 2797478,00 1580657,08 56,50 ”/„ -1216820,92

7000 Економічна діяльність 2000539,00 385332,40 19,26 % -1615206,60
7130 Здійснення заходів із землеустрою 90050,00 0,00 0,00 % -90050,00
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій
598575,00 133805,40 22,35 % -464769,60

'’442 Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

29030,00 27000,00 93,01 % -2030,00

7461 5 тримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1280884,00 224527,00 17,53 % -1056357,00

7680 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування

2000,00 0,00 0,00 % -2000.00

8000 Інша діяльність 1185556.00 1000127,41 84,36 -185428.59
81 ЗО Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорон 11
1 185556,00 1000127,41 84,36 % -185428.59

9000 Міжбюджетні трансфер і и 1661445,00 1661 190,60 99,98 "/„ -254,40
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1311445,00 1311 190,60 99,98 % -254,40
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

350000,00 350000,00 100,00 % 0,00

ВСЬОГО: 124996105,00 97575809,58 78,06 % -27420295,42

Спеціальний фонд(разом)
І ри

Код Найменування
Уточнений план

з початку року
Виконано за 1 

півріччя 2021р.

% виконання 
до плану з 

початку рокх
Відхилення

0100 Де ржа вне у п ра вл і н н я 722598,00 526606,00 72,88 % -195992,00
0150 Організаційне, інформанійно-ана. іітичне та 

матеріально-гехнічне забетечения 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

587598,00 4001 14,00 68,09 % -187484.00

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

135000,00 126492,00 93,70 % -8508,00

1000 Освіта 4409665,00 1652219,80 37,47 % -2757445,20
1010 Надання дошкільної освіти 1323300,00 590330,90 44,61 % -732969,10
1021 Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
1 129600,00 654762,89 57,96 "/„ -474837,1 1

1026 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

263700,00 1 17203,47 44,45 % -146496,53

1061 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

1325100,00 218622,54 16,50 % -1 106477,46

1160 Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників

85000,00 71300,00 83.88 % -13700,00

1182 Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної іа доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

282965,00 0,00 0,00 % -282965,00

2000 Охорона здоров'я 274400,00 44400,00 16,18 % -230000,00
2111 Первинна медична допомога населенню, шо 

надається центрами первинної медичної 
(медико-сані гарної) допомоги

274400,00 44400,00 16,18 % -230000,00

3000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

124136,00 124776,59 100,52 % 640,59

3241 Забезпечення діяльності інших закладів \ 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

124136,00 124776.59 100,52 % 640.59



6000 Житлово-комунальне господарство 12484800,00 3903784,96 31,27 % -8581015,04
6020 5абетечения функціонування підприємств, 

установ га оріанвацій. то виробляюсь.
виконх югь та/або надають жи глово- 
комунальніпослуги

7850000,00 0.00 0,00 "/„ -7850000.00

6030 Організація благоустрою населених пунктів 4634800,00 3903784,96 84,23 % -731015,04

7000 Економічна діяльність 30794203,00 5907694,51 19,18 % -24886508,49
7130 Здійснення заходів із землеустрою 49064,00 49063,12 100,00 % -0,88
7310 Будівництво об'єктів житлово- 

комунального господарства
2944110,00 1110478,33 37,72 % -1833631,67

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 3284488,00 1756228,37 53,47 % -1528259,63

"324 Будівництво установ та іакладів культури 14612272,00 655180,54 4,48 ‘7, -13957091,46

’’325 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і споргх

600000,00 0,00 0,00 -600000.00

7350 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

100000,00 0,00 0,00 % -100000.00

7370 Реалізація інших заходів шодо соціально- 
економічного розвитку і ери гор і й

5843732,00 2309544,15 39,52 "/„ -3534187,85

7461 5 гримання та розвиток автомобільних доріг 
га дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджет)

3264237,00 27200,00 0,83 "/, -3237037,00

7691 Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

96300,00 0,00 0,00 % -96300,00

sooo Інша діяльність 13400,00 0,00 0,00 % -13400,00
8340 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
13400,00 0,00 0,00 % -13400.00

9000 Міжбюджетні трансферт и 1558012,00 607200,00 38.97 «/„ -950812.00
9750 Субвенція з місцевої о бюдже і ) на 

співфінанс) вання інвестиційних проекіів
384800,00 0,00 0,00 -384800,00

9770 ІНШІ субвенції з місцевого бюджет) 6012,00 0,00 0,00 % -6012,00
9800 Субвенція з місцевого бюджету державном) 

бюджет) на виконання програм соціально- 
економічного розвить’) регіонів

1 167200,00 607200,00 52,02 % -560000.00

ВСЬОГО: 50381214,00 12766681,86 25,34 % -37614532,14



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я

від 05 листопада 2021 року

Про преміювання селищного 
голови

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 
органів» та Положення про оплату праці та преміювання працівників 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, статті 
21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні», керуючись ст. 26 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з пигань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗБМІНОВА 
Миколу Миколайовича за підсумки роботи у вересні та жовтні 2021 року у 
розмірі 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років 
та надбавки за високі досягнення у праці за фактично відпрацьований час.

2. Преміювати селищного голову Кузьмінова Миколу Миколайовича 
до Дня Захисника України у розмірі 4000 грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності 
(1 Іідкопай А.Б.).

Безл юді всь ки й сел пінний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮД1ВСБКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання 

Р I 111 Е Н Н Я

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження структури
апарату управління Безлюдівської селищної ради 
та її структурних підрозділів (зі змінами)

Керуючись ст. 26, ст. 42, ст. 54 Закону України «І Іро місцеве 
самоврядування в Україні» з метою оптимізації та вдосконалення роботи 
виконавчих органів Безлюдівської селищної ради, структурування 
функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи та 
враховуючи необхідність затвердження нової структури та чисельності 
апарату селищної ради та її виконавчих органів, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності,селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

1. Затвердити нову структуру виконавчих органів селищної ради 
згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальну чисельність апарату селищної ради та її 
виконавчих органів в кількості 79 штатних одиниць.

3. Встановити, що затверджена цим рішенням нова структура 
виконавчих органів селищної ради вводиться в дію з 05 листопада 2021 року.

4. Головному бухгалтеру Калашник О.М. внести зміни до штатного 
розпису у відповідності до затвердженої структури.

5. Рішення Безлюдівської селищної ради XII сесії VIII скликання від ЗО 
серпня 2021 року «Про затвердження структури та штатного розпису 
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів», вважати таким 
що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, іфіїцщс і в та комунальної власності (Підкопай

Безлюдівський селищйи Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 
до рішення XV сесія Безлюдівської селищної ради VIII скликання 

від 05 листопада 2021 р. 
"Про затвердження структури 

апарату управління Безлюдівської селищної ради 
та її структурних підрозділів"

Структура апарату управління Безлюдівської селищної ради та її 
структурних підрозділів

станом на 05.11.2021 року

н/п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 
одиниць

А пират управління
Селищний голова

2 Перший заступник селищного голови 1

3
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

4
Заступник голови з пи гань діяльності виконавчих 
органів 1

5
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

6 Секретар ради 1

7 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1

8 Староста 4
всього 1 1

Сектор з питань запобігання корукції

1 Завідувач сектору 1

2
Головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корукції 1
всього 2

Загальний відділ
1 Начальник відділу 1
2 Діловод 4
3 1 оловний спеціаліст 2

4 1 Іровідний спеціаліст 3



5 Спеціалісті кат 1
6 Старший інспектор 1

всього 12
Сектор управління персоналом

Завідувач сектором 1
2 Головний спеціаліст 1

всього

Відділ державної реєстрації
1 1 Іачальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 4

всього 5
Відділ земельних відносин та комунальної власності

1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 1

3 1 Іровідний спеціаліст 1

4 Інспектор 1
всього 4

Відділ житлово-комунального господарство
1 Іачальник відділу 1

2 1 Іровідний спеціаліст 1
3 Спеціаліст 1 категорії 1

всього 3

Відділ культури, туризму та спорту
] Начальник відділу 1

І оловний спеціаліст 1
3 1 Іровідний спеціаліст 1

всього 3
Юридичний відділ

1 Начальник відділу 1

1 оловний спеціаліст
всього З

Сектор з питань цивільного захисту
1 Завідувач сектору 1
2 Головний спеціаліст 1

всього 2



Відділ з питань економічного розвитку, інвестицій діяльності 
комунального майна

1 Начальник відділу
2 Головний спеціаліст 2
п J Провідний спеціаліст 1

4
Відділ соціального захисту населення

1 Начальник відділу 1
2 Заступник начальника відділу 1
-у 1 оловний спеціаліст 4
4 Інспектор І

всього 7

Сектор військового обліку
Завідувач сектору

2 Інспектор 2
всього 3

Договірний відділ
1 1 Іачальник відділу 1
2 Головний спеціаліст з публічних закупівель ->

3 Головний спеціаліст
всього 4

Г ос подарс ь к и й сектор
1 Завідувач господаре двом 1
2 Сторож 5
3 Водій 1
4 Водій 2
5 Прибиральник службових приміщень 3,5
6 1 Ірибиральник території 0,5
7 1 Іідсобний робігник 1

всього 14

Разом 79

Заступник селищною голови
і питань діяльності виконавчих органів Л. Гутовепь



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 05 листопада 2021 року

Про приймання майна зі спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Харківського району 
до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради

Розглянувши рішення V сесії Харківської районної ради VIII скликання 
від 07.07.2021 року «Про передачу зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селиш, міст Харківського району до комунальної власності 
територіальної громади сел. Безлюдівка», керуючись статтями 26, 25, 59, 60. 
ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійних комісій з пигань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності та з пигань спільної власності терн горіальних громад, 
жи глово-комунального господарства та цивільного захисту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Прийняти майно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківського району, яке обліковується на балансі 
Комунального підприємства Харківської районної ради «Управляюча 
компанія району», до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 
згідно із додатком.

2. Передати майно, прийняте у власність Безлюдівської селищної ради на 
баланс та у оперативне управління Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, зі ідно додаї ку.

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з 
директором Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради здійснити необхідні заходи щодо виконання н.І 
та п.2 цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
бюджету, економіки, ^^-фщздсів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.) та з/^Лдньх^Ьщ^ної власності територіальних громад, 
жи і;і()В()-к()мупазпліоіт^^Ирдареі'йфяА^цивільного захисту (Чечуй І.В.).

Микола КУЗЬМ І НОВ



Додаток 

до рішення XV сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 05 листопада 2021 року «Про 
приймання майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського 
району до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради»

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського 
району до комунальної власності Безлюдівської селищної ради, з подальшою передачею на баланс Комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради

№ 
з/п

Найменування 
цінностей

Рік 
випуску

Інвентарний
номер

Одиниця 
виміру

Кількість Первісна
вартість,грн.

Сума 
нарахованого 

зносу, грн

Балансова 
вартість,грн

1 Велосипед
Україна

2019 111300411-
111300412

шт. 2 5010,00 2505,00 2505,00

2 Кошик 
передній для 
велосипеда

2019 111300419 -
111300420

шт. 2 180,00 90,00 90,00

ВСЬОГО: 4 5190,00 2595,00 2595,00

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Алла ГУТОВЕЦЬ



БЕЗЛІОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XV сесія VIII скликання 
РІШЕННЯ

від 05 листопада 2021 року

Про звернення до Верховної Ради України 
щодо забезпечення законодавчіх змін, які 
дозволять створити додаткові джерела 
наповнення місцевих бюджетів.

Враховуючи звернення депутатів депутатської фракції "СЛУГА 
НАРОДУ” у Безлюдівську селищну раду VIII скликання, відповідно до с га і ті 
25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, депутатської 
етики, правопорядку, законності та зв'язків з громадськими організаціями, 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення до Верховної Ради України щодо забезпечення 
законодавчіх змін, які дозволять створити додаткові джерела наповнення 
місцевих бюджетів, (додається).

2. Направити Звернення до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

депутатської діяльності, денутатської етики, правопорядку, законності іа 
зв'язків з громадськими організаціями ( Аресюв Ю.О.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ

“ -А



Додаток
до рішення XV сесії!’
Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 05листопада 2021 рок\ 
«Про звернення до Верховної Ради України 
щодо забезпечення законодавчіх змін, які 
дозволять створити додаткові джерела 
наповнення місцевих бюджетів

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Звернення

депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної Ради України щодо 
забезпечення законодавчих змін, які дозволять створити додаткові 

джерела наповнення місцевих бюджетів

Ми, депутати Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області впевнені, що наповнити місцеві бюджети додатковими ресурсами 
можна за рахунок:

- Прозорого адміністрування акцизу;

- Справедливого розподілу ІІДФО в громади, де підприємства 
фактично ведуть свою діяльність, а не просто заретстровані;

Залучення до бюджетів громад коштів від приватизації, зокрема 
час тини від продажу об’єктів державної власнос ті, які розташовані на 
території громад;

- Передачі місцевим радам повноважень з адміністрування податку на 
нерухомість.

Тому звертаємося до Верховної Ради України із проханням забезпечити 
законодавчі зміни, які дозволять створити додаткові джерела наповнення 
місцевих бюджетів.

Ми переконані, що закінчення реформи децентралізації відкриє 
можливість кожній громаді стати сильнішою, успішнішою та заможнішою, що
дасть серйозний поштовх до розвитку всієї України.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коліснику Олегу Юрійовичу

Розглянувши заяву гр. Колісника Олега Юрійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коліснику Олегу Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Коліснику Олегу Юрійовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням дгрк^о"ршїення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.ІА-

Безлюдівський селищний голова '/ Микола КУЗЬМІНОВ

V ХУ-ЗГ'/ * 7
'АчзддД д/



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Колісник Ользі Богданівні

Розглянувши заяву гр. Колісник Ольги Богданівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Колісник Ользі Богданівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Колісник Ользі Богданівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із , 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням д^^ґбго рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (ІІІматько Ю.ІА

В / Ьг О• II *Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

'04396і



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Онищенку Дмитру 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Онищенка Дмитра Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Онищенку Дмитру Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Онищенку Дмитру Олександровичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоїселиїДнрї ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько НДЛ.).

Безлюдівський селищний ґолов^ . j / Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кравченку Олексію 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Кравченко Олексія Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кравченку Олексію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Кравченку Олексію Миколайовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоГселиїЦнрї ради.

5. Контроль за виконанням Даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

(ни |шп їе''
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Підгорному Євгенію 
Анатолійовичу

Розглянувши заяву гр. Підгорного Євгенія Анатолійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Підгорному Євгенію Анатолійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Підгорному Євгенію Анатолійовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням Даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Гр І/П \ А '
Безлюдівський селищний голова /, І/ Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Шип Сергію Борисовичу

Розглянувши заяву гр. Шип Сергія Борисовича з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шип Сергію Борисовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Шип Сергію Борисовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та вдтялз^Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сейищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екадсмії (Шматько ЮДД.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Прохорову Олександру 
Юрійовичу

Розглянувши заяву гр. Прохорова Олександра Юрійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Прохорову Олександру Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Прохорову Олександру Юрійовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин таекології (Шматько Ю.1.).

Безлюдівський селищний голова / П Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Падію Владиславу 
Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Падія Владислава Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Падію Владиславу Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Падію Владиславу Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоГсрлищної ради.

питань земельних відносин
5. Контроль за виконання^ даного рішення покласти на постійну комісію з 

та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голора [ Микола КУЗЬМІНОВ



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XV сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Падію Михайлу Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Надій Михайла Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд но вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської облає ті, керуючись ст. І 2, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «І Іро землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питані, 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Падію Михайлу Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смі Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Падію Михайлу Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та е^блогапЩ’кттько Ю.ІДг

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Пономаренку Костянтину 
Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Пономаренка Костянтина Сергійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пономаренку Костянтину Сергійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Пономаренку Костянтину Сергійовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із - 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екодегії (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова j Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Жолтікову Дмитру 
Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Жолтікова Дмитра Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Жолтікову Дмитру Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Жолтікову Дмитру Сергійовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин ^ае^бдргіт (Шматько ЮД).

І g 5 / h Id І І '■ І
Безлюдівський селищний голова /^\ Микола КУЗЬМІНОВ

,?? У

Р А ї ЇДУ’



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бондарчуку Сергію 
Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Бондарчука Сергія Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бондарчуку Сергію Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Бондарчуку Сергію Володимировичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коц Віталію Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Коц Віталія Олександровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коц Віталію Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ' 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Коц Віталію Олександровичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з . 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).JI* s'f к pI 4 /
Безлюдівський селищний голова / 7/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коваленку Максиму 
Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Коваленка Максима Сергійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коваленку Максиму Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Коваленку Максиму Сергійовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько К)Л.).

І 45 iMlh )с’ 1 '
Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ

? А І Н



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Рябченкову Олександру 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Рябченкова Олександра Олександровича з 
проханням надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Рябченкову Олександру Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Рябченкову Олександру Олександровичу замовити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Бєзлюдівської^йи^цюї ради.

5. Контроль за виконанням^ дайрр^уш^мня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т^^^тбш-Ш^гтако Ю.1.).

//До/ |к І Л І

Безлюдівський селищний rb^QBaVizAM! Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Семененко Владиславу 
Георгійовичу

Розглянувши заяву гр. Семененка Владислава Георгійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Семененко Владиславу Георгійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Семененко Владиславу Георгійовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право • 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівсь^ег 

5. Контроль за виконай 
питань земельних відносин;

Безлюдівський селищний

рї ради.
ня покласти на постійну комісію з 
ко Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Шматьку Віталію 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Шматька Віталія Олександровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови розташовану по 
вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Гр. Шматьку Віталію Олександровичу на замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного-рішення покласти на постійну комісію з
угДа ?..епитань земельних відносин та/екаДвгМД ітько Ю.І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. гр. Онищенко Лілії Вікторівні

Розглянувши заяву гр. гр. Онищенко Лілії Вікторівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. гр. Онищенко Лілії Вікторівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. гр. Онищенко Лілії Вікторівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівсь^рї

5. Контроль за виконай 
питань земельних відносин^а

цінної ради.
ення покласти на постійну комісію з 

тько Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний t о



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. гр. Шевченку Сергію 
Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. гр. Шевченка Сергія Вікторовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. гр. Шевченку Сергію Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. гр. Шевченку Сергію Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоіХ^гттршї'пади.

5. Контроль за виконаннямпокласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та щфд // Ь-г О і І *
Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Сколоті Сергію Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Сколоти Сергія Васильовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сколоті Сергію Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Сколоті Сергію Васильовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням^^птрі^рддіення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин і/ґщ<олщ’цДГіКкігько Ю.І.).

\\ ® f \ ЇЙЙ р Д
Безлюдівський селищний г^^вй^т^? Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Федосову Тимуру 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Федосова Тимура Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Федосову Тимуру Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Федосову Тимуру Миколайовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської ої ради.

5. Контроль за виконанняі^форо^?ш ня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т/®Ье?

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВлова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Алфімову Сергію 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Алфімова Сергія Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Алфімову Сергію Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Алфімову Сергію Олександровичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько^с^їщф^іюади.

5. Контроль за виконанням^Щ^бфНф^  ̂покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та бкодОГТ^Щм^ 

І 2 ЗІ \ 1Л і 
V«5 \ (ЧУТІ /Безлюдівський селищний голову /4

Ю.І.).
» її /

Микола КУЗЬМІНОВ 
/



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Лубенцю Олексію 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Лубенця Олексія Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Лубенцю Олексію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Лубенцю Олексію Миколайовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської 

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин т/іеко

ної ради.
ння покласти на постійну комісію з 

ько Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Гребенюку Тарасу 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Гребенюка Тараса Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гребенюку Тарасу Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Гребенюку Тарасу Олександровичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Бєзлюдівськ^-єЄ^&йіщ ради.

5. Контроль за виконаннямґ^ІзсфЬ^^Я^Щя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин таежодх>гії (Шматйко Ю.І.).

II л I \V) кОі\ І °'"* 1
Безлюдівський селищний головаf Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мовчану Миколі Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Мовчана Миколи Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мовчану Миколі Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Мовчану Миколі Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанняи^щюцбДйщення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та'вйДд6йі^.(Щ'Матько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г^товаМ/н р 1V t Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Боровому Олександру 
Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Борового Олександра Васильовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Боровому Олександру Васильовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Боровому Олександру Васильовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо • 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської 

5. Контроль за виконанн 
питань земельних відносин «к

ної ради.
ння покласти на постійну комісію з 

ко Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Полупану Володимиру 
Івановичу

Розглянувши заяву гр. Полупана Володимира Івановича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Полупану Володимиру Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Полупану Володимиру Івановичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської 

5. Контроль за виконанн 
питань земельних відносин

ої ради.
ня покласти на постійну комісію з 

(т/Щ^іат^ко Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бабіч Валентині Вікторівні

Розглянувши заяву гр. Бабіч Валентини Вікторівни з проханням надати ' 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бабіч Валентині Вікторівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Бабіч Валентині Вікторівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськд^сеттац^юї ради.

5. Контроль за виконання^дфиого^ш^ння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин ш^^Х^тег4ї(|Йматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Коцу Ігору Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Коца Ігора Васильовича з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коцу Ігору Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Коцу Ігору Васильовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Бєзлюдівсьішїі^л^«<и ради.

5. Контроль за виконанням-^^іф^іі^ння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т/^кфіоттї' (ВДяйіжо Ю.І.).

Безлюдівський селищний ірЛова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Бойку Максиму Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Бойка Максима Васильовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бойку Максиму Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Бойку Максиму Васильовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськрї;^л^вщрі' ради.

5. Контроль за виконанщшфф?щ£&^м^ння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин іфдколптп^ Ю.І.).

Безлюдівський селищний /И| Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кануннікову Андрію 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Кануннікова Андрія Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кануннікову Андрію Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Кануннікову Андрію Олександровичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та

©гар ня покласти на постійну комісію з 
о Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний г



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Яковенку Сергію 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Яковенка Сергія Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Яковенку Сергію Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Яковенку Сергію Олександровичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ' 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням дй^гт^йцення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та окологітД1Ь'їат\ко Ю.І.).

. - .« К t А ____________ І-ЛГ>Т ИГІІМП



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Несміянову Сергію 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Несміянова Сергія Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Несміянову Сергію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Несміянову Сергію Миколайовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ек^бршДШйа^цД) Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова? Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Козаренку Ігору 
Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Козаренка Ігора Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. гр. Козаренку Ігору Володимировичу на розробку - 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Козаренку Ігору Володимировичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 3. До 
проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням 
функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та 
обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сел 

5. Контроль за виконанням д 
питань земельних відносин та е

ади.
покласти на постійну комісію з 
Ю.І.).

Безлюдівський селищний гол

Лч39^

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Цогоєвій Таісії Аланівні

Розглянувши заяву гр. Цогоєвої Таісії Аланівни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Цогоєвій Таісії Аланівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Цогоєвій Таісії Аланівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та е

цня покласти на постійну комісію з 
о Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний rojie



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Костіну Антону Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Костіна Антона Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Костіну Антону Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Костіну Антону Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищцрї' ради.

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та £

Безлюдівський селищний і огірв: Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Добробабі Вячеславу 
Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Добробаби Вячеслава Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Добробабі Вячеславу Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Добробабі Вячеславу Володимировичу замовити проект землеустрою . 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської с§л

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний го

о

Заради.
я покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Кириленко Аллі Андріївні

Розглянувши заяву гр. Кириленко Алли Андріївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кириленко Аллі Андріївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Кириленко Аллі Андріївні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської седшіщої ради.

5. Контроль за виконанням л^Огр^іцфцня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.).

//?І N І ДІ У» •
Безлюдівський селищний голові 1)Дм '/Ні Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Волосу Олегу Валентиновичу

Розглянувши заяву гр. Волоса Олега Валентиновича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Волосу Олегу Валентиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Волосу Олегу Валентиновичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сеяйВцед^ади.

5. Контроль за виконанням ^цбЬ^іії^^і^іокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екАтоГуї(ЩмДтЬЧо>.Ю-І.).

І g 5 І І |) і Ц і ) * \\^ 
Безлюдівський селищний голова /* Ч/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення - 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Пудовкіній Наталі Олегівні

Розглянувши заяву гр. Пудовкіної Наталі Олегівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пудовкіній Наталі Олегівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Пудовкіній Наталі Олегівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо * 
відведення земельної ділянки та витятз Ле^авного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько^^аді^іщ^ти.

5. Контроль за виконанняуд4нрго pimejtyA покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ж&вдгії (ЩмаіьКо\іО.І.).

II ® «І I > ) £'‘с '
Безлюдівський селищний гол^^Х^^х-^/р^/ї Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Тищенко Аллі Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Тищенко Алли Олександрівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Тищенко Аллі Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Тищенко Аллі Олександрівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськоїдаетпвдн^ї ради.

5. Контроль за виконанняХщйн(шо.р1щёння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин TaO^toH^l^^pko Ю.І.).
Безлюдівський селищний гШ^ївд Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Алієву Мураду Ехтірамовичу

Розглянувши заяву гр. Алієва Мурада Ехтірамовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Алієву Мураду Ехтірамовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Алієву Мураду Ехтірамовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської

^Йй^^^ия покласти на постійну комісію з 
< W Ю1.

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та

Ж Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний ГО^ЄЩ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Зубченку Олексію 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Зубченка Олексія Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зубченку Олексію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Зубченку Олексію Миколайовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської' с^дЯ^Йед^ради.

5. Контроль за виконаннямдф^щю ДііДСіі^Хя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та МкЮ.ІА

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Гончарову Івану Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Гончарова Івана Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гончарову Івану Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Гончарову Івану Сергійовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської 

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний гоЬвв:\\ *

ї ради.
я покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Ващенку Іллі Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Ващенка Іллі Олександровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ващенку Іллі Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Ващенку Іллі Олександровичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сел

5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та е

покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний гол



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Корольову Артему Ігоровичу

Розглянувши заяву гр. Корольова Артема Ігоровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Корольову Артему Ігоровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Корольову Артему Ігоровичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищно'їради.

5. Контроль за виконанням даного ^фшеяїц покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екояадЖ

І О / г

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мальцевій Наталії Миколаївні

Розглянувши заяву гр. Мальцевої Наталії Миколаївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мальцевій Наталії Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Мальцевій Наталії Миколаївні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням д^ибґр рі 
питань земельних відносин та ек

.ця покласти на постійну комісію з 
Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний гол



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, ■ 
господарських будівель і споруд поруч із вул. Польовою в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мельнику Ігору Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Мельника Ігора Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд поруч із вул. Польовою в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мельнику Ігору Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану поруч із вул. Польовою в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Мельнику Ігору Сергійовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням д^ирго рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екОлєфіуфШматько Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Павленку Максиму 
Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Павленка Максима Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Павленку Максиму Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Павленку Максиму Вікторовичу замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськог^еяивдщ ради.

5. Контроль за виконання^да^огойр^Йц^мня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та/екологїі (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Воропаєвій Світлані Василівні

Розглянувши заяву гр. Воропаєвої Світлани Василівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Воропаєвій Світлані Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Воропаєвій Світлані Василівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням .дштоТОріщення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ^коифгії-£Ш^-йько Ю.І.).

[пдгтіХч .*VБезлюдівський селищний голова | ПІДі Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Маслянчуку Максиму 
Віталійовичу

Розглянувши заяву гр. Маслянчука Максима Віталійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Маслянчуку Максиму Віталійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Маслянчуку Максиму Віталійовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо ' 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськ^гЄ^лртщцої ради.

5. Контроль за виконанн^мч,дано?СьІрщ®ння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин У&іекології бЩматЬко Ю.І.).

І І / \ \і

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Мягкову Володимиру 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Мягкова Володимира Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12, 118, 121 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мягкову Володимиру Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Мягкову Володимиру Миколайовичу замовити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоьееЯййтюї ради.

_ _ _ а с Є,л xs. ... . .
іеушя покласти на постійну комісію з 
&тДо Ю.І.).

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та^

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІ ШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 14, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Березану Олександру Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Березана Олександра Михайловича з проханням . 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в дачному товаристві «Васищево», 
№ 14, на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Березану Олександру Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в ДТ «Васищево», № 14, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської’реТїйщй^^ади.

5. Контроль за виконанням ^адрт^'^р+їі^щКпокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та е^^^ііїДІІЙат^ктЮ.І.).

II® d Іодр)
Безлюдівський селищний гол®ва^\Ч^/ Ькм Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 15 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Березан Олені Сергіївні

Розглянувши заяву гр. Березан Олени Сергіївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в дачному товаристві «Васищево», № 15, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Березан Олені Сергіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в ДТ «Васищево», № 15, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний • 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсьюх^елищйої ради.

5. Контроль за виконання/^^нрбї^о^шїфця покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т^^ффс^іПЩМаІ'ьцсо Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 36, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Кенчадзе Олександру Зуриковичу

Розглянувши заяву гр. Кенчадзе Олександра Зуриковича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в дачному товаристві «Васищево», 
№ 36, на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кенчадзе Олександру Зуриковичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в ДТ «Васищево», № 36, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько^йї^^в®ц)ади.

сласти на постійну комісію з
і.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та.

ення 
,агьк-<
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 37, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Кенчадзе Зурабу Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Кенчадзе Зураба Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в ДТ «Васищево», № 37, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючисьст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 503акону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кенчадзе Олександру Зуриковичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в ДТ «Васищево», № 37, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та вит^ з Деткявного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоҐ^елі^йеїД^ади.

5. Контроль за виконання^ ^ацого ріШеДця покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ё^^о^’Д^маъьк^ Ю.І.).

V® it\ ) / Й ь її

Безлюдівський селищний го.юЫДДД'' Микола КУЗЬМІНОВ
А»0439^. >■//' 
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» 
УТОС, № 5 (лінія 3), на території Безлюдівської селищної ради (за межами 
н.п.) Харківського району Харківської області гр. Сенченкову Юрію 
Олеговичу

Розглянувши заяву гр. Сенченкова Юрія Олеговича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС, № 5 (лінія 
3), на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Сенченкову Юрію Олеговичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС, № 5 (лінія 3), на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витдіщ.ДДержавного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськ^сеЛйщ^'ЬЇ ради.

5. Контроль за виконанням д^и^го Ліщення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т/а-Екбд^ГіДІПматЦко Ю.І.).

I s зі ІгьЙ Иь І-
Безлюдівський селищний Zp aJk L/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» 
УТОС, № 11, 12 (лінія 3), на території Безлюдівської селищної ради (за 
межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Павловій 
Маргариті Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Павлової Маргарита Олександрівни з проханням • 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС, 
№ 11, 12 (лінія 3), на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 
Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Павловій Маргариті Олександрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «ЕЛЕКТРОСВІТЛО» УТОС, № 11, 12 (лінія 3), ' 
на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської йбдиш,^ОЇ?р&ди.

5. Контроль за виконанням Докласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та еіюябгііШІІйЬта^бЮ.І.).

і 2 ЗІ іцКГі
Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Жемчужина», № 38, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Даниловій Ганні Миколаївні

Розглянувши заяву гр. Данилової Ганни Миколаївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Жемчужина», № 38, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Даниловій Ганні Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га, за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Жемчужина», № 38, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської

5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та

ради.

Г -ІЬ /

покласти на постійну комісію з 
Ю.І.).

К Р А \

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний го



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Івушка», № 211, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Нестеренко Валентині Дмитрівні

Розглянувши заяву гр. Нестеренко Валентини Дмитрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Івушка», № 211, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючисьст. 12, 35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нестеренко Валентині Дмитрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га, за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Івушка», № 211, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоіД^даньщщ’ ради.

5. Контроль за виконанням^^й^рр^'йдейня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Івушка», №25 (за межами н.п.) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Бєліковій Галині Володимирівні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Бєлікової Галини Володимирівни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність Бєліковій Галині Володимирівні, для ведення індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення . 
сільськогосподарських угідь (багаторічні насадження) в садівничому товаристві 
«Івушка», № 25 за межами населених пунктів Лизогубівської сільської ради на 
території Харківського району Харківської області, виконавець СПД-ФО- 
Величко Борис Васильович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Бєліковій Галині Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181500:01:038:0296) площею 
0,0565га, для ведення садівництва (код 01.06-для колективного садівництва) в СТ 
«Івушка», №25 за рахунок земель комунальної власності (за межами н.п.) 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Бєліковій Галині Володимирівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (З^^ат&ко^О,І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Івушка», №49 (за межами н.п.) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Синявській Аліні Миколаївні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Синявської Аліни Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, розташованої в садівничому товаристві 
«Івушка», № 49 за межами населених пунктів на території Лизогубівської 
сільської ради Харківського району Харківської області, виконавець ТОВ «ОЮУ 
«ЗАКОН І ЗАХИСТ».

2. Передати безоплатно у власність гр. Синявській Аліні Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181500:01:038:0294) площею 
0,1021га, для ведення садівництва (код 01.06-для колективного садівництва) 
в СТ «Івушка», №49 за рахунок земель комунальної власності (за межами н.п.) 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Синявській Аліні Миколаївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (НЫаСцГо^Ю.!.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Лаванда 2», №3 по ряду № 2 (за межами н.п.) 
на території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Мігуновій Регіні 
Костянтинівні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Мігунової Регіни Костянтинівни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мігуновій Регіні Костянтинівні для індивідуального садівництва, 
яка розташована в садівничому товаристві «Лаванда 2», №3 по ряду № 2, за 
межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, виконавець ФО-П Костюк Максим 
Олексійович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Мігуновій Регіні Костянтинівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:02:002:0043) площею ■ 
0,0600га, для ведення садівництва (код 01.05-для індивідуального садівництва) в
СТ «Лаванда 2», №3 по ряду № 2 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності (за межами н.п.) Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Мігуновій Регіні Костянтинівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням ріш ня покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 200, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Зубкову Віталі Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Зубкова Віталія Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 200, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зубкову Віталію Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 200, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоП^елш±щої ради.

5. Контроль за виконанняі^Ш^Ц'ГОіДДі^дня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та^оЙ^ії-Д^атико Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 222, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Грицан Аліні Олексіївні

Розглянувши заяву гр. Грицан Аліни Олексіївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 222, на території - 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Грицан Аліні Олексіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 222, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської срдатщноГ.ради.

5. Контроль за виконанням ді^бп^рі^ен^я покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та е/гоф^і^(ШДаДьжа Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 224, 245 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Саміло Олександру Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Саміло Олександра Михайловича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 224, 245 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Саміло Олександру Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,12 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 224, 245 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селщщгсцоади.

5. Контроль за виконанням да?ї^і^ДфЄщШ покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та еіфя^ж(Ш^а&>^ю\4О.І.).

і ~ І і К І ЛІ \\І £ й І ПІД | Є, * |І

Безлюдівський селищний голйваІД /'*1 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 243, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Грицану Євгену Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Грицана Євгена Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 243, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин ' 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Грицану Євгену Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,062 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 243, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із - 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівсько)' 

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин т

■“0439^

ї ради.
я покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний г



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 350, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Сирбіновській Лідії Сергіївні

Розглянувши заяву гр. Сирбіновської Лідії Сергіївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 350, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сирбіновській Лідії Сергіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,065 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 350, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської с^итщнеїдзади.

5. Контроль за виконанням д^^о р^финя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.).

» її г*, \ ГчБезлюдівський селищний ГОЛОВАХ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 352, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Сирбіновському Максиму Анатолійовичу

Розглянувши заяву гр. Сирбіновського Максима Анатолійовича з 
проханням надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 352, 
на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сирбіновському Максиму Анатолійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,065 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 352, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо - 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської^єЯвд^Йоііпади.

5. Контроль за виконанням^айргц^шекйл покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.)./1 w- 2 / \ t А । і ° її

i s si **1' rx
Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 439, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського - 
району Харківської області гр. Пожидаеву Юрію Веніаміновичу

Розглянувши заяву гр. Пожидаева Юрія Веніаміновича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 439, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пожидаеву Юрію Веніаміновичу на розробку проекту , 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,089 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 439, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витягз Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сф'лиЦївлї ради.

5. Контроль за викона
питань земельних відноси

ялг»
ько Ю.І.).
ня покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 490, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Саміло Євгену Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Саміло Євгена Михайловича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 490, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Саміло Євгену Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель . 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 490, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської с^джцщуї ради.

5. Контроль за виконанням ^йнотр'^ііЬення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.).

Безлюдівський селищний roAcHsU Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 506, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Погореловій Вікторії Іванівні

Розглянувши заяву гр. Погорелової Вікторії Іванівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 506, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Погореловій Вікторії Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 506, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської седин інрї ради.

5. Контроль за виконанням д^щігофЯшення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та Ю.І.).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 605, 641 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Сорокіну Олексію Івановичу

Розглянувши заяву гр. Сорокіна Олексія Івановича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 605, 641 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сорокіну Олексію Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею у 
власність орієнтовно площею 0,1200 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 605, 641 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської

5. Контроль за виконанням/^йртоЗрцЦ 
питань земельних відносин та

ради.
покласти на постійну комісію з

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 725, 727, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Поліщук Юлії Андріївні

Розглянувши заяву гр. Поліщук Юлії Андріївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 725, 727, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Поліщук Юлії Андріївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,12 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 725, 727, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської'релищ'йої ради.

5. Контроль за виконання^^йбгх^іщ^Йня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т; »о Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 353, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Радченку Олександру Олексійовичу

Розглянувши заяву гр. Радченка Олександра Олексійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 353, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Радченко Олександру Олексійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 353, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із ' 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконаннягщд^^і^^^ення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т^крфзт^Щ/^щ^ько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Світанок», №723, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Книшенку 
Сергію Миколайовичу

Відповідно до ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України «Про державний земельний кадастр», керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. 
Книшенка Сергія Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва гр. Книшенко Сергій Миколайович за 
межами населених пунктів, садівниче товариство «Світанок», №723 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Казаченко Л.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Книшенку Сергію Миколайовичу 
земельну ділянку кадастровий номер 6325181500:01:006:0403, площею 0,0622га, 
розташовану в СТ «Світанок», №723, для ведення садівництва (код 01.05 - для 
індивідуального садівництва) за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами 
населених пунктів на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Книшенку Сергію Миколайовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологиТШмацьШ.К)-Е).

’ „лону X

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 328, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Усік Тетяні 
Вікторівні

Відповідно до ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України «Про державний земельний кадастр», керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. Усік 
Тетяни Вікторівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва гр. Усік Тетяні Вікторівні за межами 
населених пунктів, садівниче товариство «Світанок», № 328, Харківського 
району Харківської області, розробник ТОВ «Охоронно-юридичне управління 
«Захист і закон».

2. Передати безоплатно у власність гр. Усік Тетяні Вікторівні земельну 
ділянку кадастровий номер 6325181500:01:006:0395, площею 0,0900 га, 
розташовану в СТ «Світанок», №328, для ведення садівництва (код 01.05 - для 
індивідуального садівництва) за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами 
населених пунктів на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Усік Тетяні Вікторівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням ріщейня^й^класти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (І^а^^цк^ЮДД.

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Світанок», №721, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Книшенко 
Світлані Федорівні

Відповідно до ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України «Про державний земельний кадастр», керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. 
Книшенко Світлани Федорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва гр. Книшенко Світлани Федорівни за 
межами населених пунктів, садівниче товариство «Світанок», №721 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Казаченко Л.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Книшенко Світлані Федорівні 
земельну ділянку кадастровий номер 6325181500:01:006:0404, площею 0,0630 
га, розташовану в СТ «Світанок», №721, для ведення садівництва (код 01.05- для 
індивідуального садівництва) за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами 
населених пунктів на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Книшенко Світлані Федорівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням ріш^ная^покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології £Иш^ь&6ЮЛ.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 68 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Костюкевич Яні Валентинівні

Розглянувши заяву гр. Костюкевич Яни Валентинівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 68, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Костюкевич Яні Валентинівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Слобода», № 68, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської^елищної ради.

К Р А

5. Контроль за виконання
ПИТаНЬ ЗемеЛЬНИХ ВІДНОСИН ТЖ'бКШЮГП

ння покласти на постійну комісію з 
ко Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 70 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Змій Наталії Валентинівні

Розглянувши заяву гр. Змій Наталії Валентинівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 70, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Змій Наталії Валентинівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Слобода», № 70, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськоїд^дшцної ради.

5. Контроль за виконання^даДоїД ріпіення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т/^орЯбНїХЙЗ^ТІ’КО Ю.І.).

Безлюдівський селищний полова Чті Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 33 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Бур’ян Аліні Сергіївні

Розглянувши заяву гр. Бур’ян Аліни Сергіївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 33, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бур’ян Аліні Сергіївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність 
орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського 
призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для колективного садівництва) 
в СТ «Слобода», № 33, на території Безлюдівської селищної ради (за межами 
н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний . 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівськойб^ш^ої ради.

5. Контроль за виконанням^&^Щїї^'и^^їня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т^уеКології.(1НмаЬ>\'о Ю.І.).

Безлюдівський селищний г< Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VHI скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 35 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Макарову Сергію Леонідовичу

Розглянувши заяву гр. Макарова Сергія Леонідовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Слобода», № 35, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Макарову Сергію Леонідовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,10 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Слобода», № 35, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівськд^єЄлгі

5. Контроль за виконанняъСдацр 
питань земельних відносин та'фсйф

ї ради.
ішення покласти на постійну комісію з 

а^ьу0 Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний г



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Слобода», №99 (за межами н.п.) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Ситник Тетяні Петрівні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Ситник Тетяни Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Ситник Тетяні Петрівні для індивідуального садівництва, яка розташована в 
садівничому товаристві «Слобода», №99, за межами населених пунктів на 
території Васищівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
виконавець ФО-П Балакірський Володимир Васильович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Ситник Тетяні Петрівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:001:0063) площею 0,1000га, для 
ведення садівництва (код 01.06-для колективного садівництва) в СТ «Слобода», 
№99 за рахунок земель комунальної власності (за межами н.п.) Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Ситник Тетяні Петрівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний

^■(>4 39^

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Слобода», №61 (за межами н.п.) на території ' 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Майстренко Антоніні Анатоліївні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Майстренко Антоніни Анатоліївни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Майстренко Антоніні Анатоліївні для індивідуального садівництва, яка 
розташована в садівничому товаристві «Слобода», №61, за межами населених 
пунктів на території Васищівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, виконавець ФО-П Балакірський Володимир Васильович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Майстренко Антоніні Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:001:0061) площею 
0,1000га, для ведення садівництва (код 01.06-для колективного садівництва) в СТ 
«Слобода», №61 за рахунок земель комунальної власності (за межами н.п.) 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Майстренко Антоніні Анатоліївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Ш^т^йТЫО.І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Слобода», №74 (за межами н.п.) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Липовцю Валерію Володимировичу

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону У країни "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Липовця Валерія Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Липовцю Валерію Володимировичу для індивідуального садівництва, яка 
розташована в садівничому товаристві «Слобода», №74, за межами населених 
пунктів на території Васищівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, виконавець ФО-П Балакірський Володимир Васильович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Липовцю Валерію Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:001:0062) площею 
0,1000га, для ведення садівництва (код 01.06-для колективного садівництва) в СТ 
«Слобода», №74 за рахунок земель комунальної власності (за межами н.п.) 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Липовцю Валерію Володимировичу зареєструвати право власності 
на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології и^магькрК). І.).

Безлюдівський селищний флова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Слобода», №97 (за межами н.п.) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Панченко Олександрі Костянтинівні

Відповідно до ст.ст. 12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр", керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Панченко Олександри Костянтинівни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Панченко Олександрі Костянтинівні для індивідуального садівництва, яка 
розташована в садівничому товаристві «Слобода», №97, за межами населених 
пунктів на території Васищівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, виконавець ФО-П Балакірський Володимир Васильович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Панченко Олександрі 
Костянтинівні земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:001:0060) 
площею 0,1000га, для ведення садівництва (код 01.06-для колективного 
садівництва) в СТ «Слобода», №97 за рахунок земель комунальної власності (за 
межами н.п.) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

3. Гр. Панченко Олександрі Костянтинівні зареєструвати право власності 
на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням щщеннящ о класти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Статистик», № 46, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Солдатовій Єлизаветі Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Солдатової Єлизавети Олександрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Статистик», № 46, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Солдатовій Єлизаветі Олександрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Статистик», № 46, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівсько’Средищної ради.

5. Контроль за виконанні 
питань земельних відносин У?

^цр^фзДцення покласти на постійну комісію з 
ько юл )

2
Микола КУЗЬМІНОВ .Безлюдівський селищний



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Удянське», № 44, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Гайденко Ганні Григорівні

Розглянувши заяву гр. Гайденко Ганни Григорівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Удянське», № 44, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гайденко Ганні Григорівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,061 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Удянське », № 44 , на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний . 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько^еЯй^н^ради.

5. Контроль за виконанням/данрго щфіефня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний го\іо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Удянське», № 38, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Коробейниковій Антоніні Іонівні

Розглянувши заяву гр. Коробейникової Антоніни Іонівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Удянське», № 38, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коробейниковій Антоніні Іонівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,052 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Удянське», № 38, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та/кєодбНт-ЩіДаг'Цко Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова ДУЇ) Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 13, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Нестерук Валентині Іванівні

Розглянувши заяву гр. Нестерук Валентини Іванівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 13, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нестерук Валентині Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 13, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоіХ^датцкц’ ради.

5. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та щфлорії (Пімаїкко Ю.І.).

І Si І \ І Л і V а _(2д iWv у?
Безлюдівський селищний гоЛовд ■ ДГт Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення - 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 14, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Нестеруку Анатолію Йосиповичу

Розглянувши заяву гр. Нестерука Анатолія Йосиповича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 14, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нестеруку Анатолію Йосиповичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 14, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рііфЬцня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматко Ю.І.).

Безлюдівський селищний гшібвіа ■ рД ч I Микола КУЗЬМІНОВ
VlW/O /



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 16, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського . 
району Харківської області гр. Федорову Євгену Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Федорова Євгена Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 16, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Федорову Євгену Вікторовичу на розробку проекту , 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 16, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської

5. Контроль за виконанням/($н 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний гол
•"043966°

ІЦНОр'РДДИ.
покласти на постійну комісію з

ьЦю.і.).
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 20, 21, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Коваленко Ірині Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Коваленко Ірини Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 20, 21, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 35, 118, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коваленко Ірині Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,12 га за рахунок категорії земель ■ 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 20, 21, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської (^тщіщої ради.

5. Контроль за виконанням/(а«д,гр\^іїцЄння покласти на постійну комісію з . 
питань земельних відносин та.екології (Шматько Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний ГОЛОВІ\\ л



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № ЗО, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Курдюкову Олександру Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Курдюкова Олександра Васильовича з проханням , 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № ЗО, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Курдюкову Олександру Васильовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № ЗО, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько'цхлйгцжії ради.

5. Контроль за виконанням'^а^ого^л|й^Щя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та^4хо:іо^іі\(ЦІма'?ь»(о Ю.1.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 44, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Мельник Анні Степанівні

Розглянувши заяву гр. Мельник Анни Степанівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 44, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мельник Анні Степанівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовно площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 44, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконання цогр'рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т ^шітджо Ю.І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 45, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Мельнику Олександру Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Мельника Олександра Сергійовичу з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 45, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мельнику Олександру Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 45, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської сещцщщї ради.

покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та е

Безлюдівський селищний голЛва^\ \\ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 82, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Лампадову Павлу Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Лампадова Павла Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 82, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Лампадову Павлу Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 82, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із • 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівсько'І££ижицю‘ї ради.

5. Контроль за виконанням>^^‘(;рД).і'ш^нкня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та/кблогії (Шматько Ю.І.).

ІхіТіwA
Іяя/ Dl/І г: її

Безлюдівський селищний гціюйа ІцмЗ/ Микола КУЗЬМІНОВ
\\ лі А X v W J </ /



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 135, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Ландар Вікторії Вікторівні

Розглянувши заяву гр. Ландар Вікторії Вікторівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 135, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ландар Вікторії Вікторівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 135, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна . 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати
на затвердження до Безлюдівської 

5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний го

,]зади.
К а (’

£

покласти на постійну комісію з

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХУ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 189, на ' 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Олійнику Сергію Петровичу

Розглянувши заяву гр. Олійника Сергія Петровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 189, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Олійнику Сергію Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,06 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 189, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо . 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до БезлюдівськоЇ££лищцої ради.

5. Контроль за виконанняму^адр'ро^іа^^ня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та/вйЬлогії (ШмДтіщо Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 226, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Нікітенку Олександру Анатолійовичу

Розглянувши заяву гр. Нікітенка Олександра Анатолійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 226, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12,35, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікітенку Олександру Анатолійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,12 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Янтарь», № 226, на території Безлюдівської 
селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у тримісячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської с їради.

5. Контроль за виконанням но^офі^ейіад покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Аерофлотській, 32 в с. Котляри Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр Зуб Ніни 
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зуб Ніні 
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Аерофлотській, 32 в с. Котляри 
Харківського району Харківської області, розробник ТОВ «СКІФ».,

2. Передати безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0086) площею 0,1752га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Аерофлотській, 32 в с. Котляри Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Зуб Ніні Миколаївні зареєструвати право власності на земельну . 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології НйШТбкоЮ. і.).

Безлюдівський селищний ГОДОВ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХУ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Журавлиній, 19-А в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Монастирській 
Світлані Іванівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Монастирської 
Світлани Іванівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Монастирській 
Світлані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Журавлиній, 19-А в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Ряснянська О.О.

2. Передати безоплатно у власність гр. Монастирській Світлані Іванівні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0085) площею 
0,1500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Журавлиній, 19-А в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Монастирській Світлані Іванівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рпц@йщ§покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології^Й^і^о^рД.).
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Микола КУЗЬМІНОВ



ПРОЕКТ 109

УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Подкопай Тетяні Ігорівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Подкопай Тетяни 
Ігорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ' 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Подкопай 
Тетяні Ігорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Н.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Подкопай Тетяні Ігорівні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0085) площею 0,1183га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Подкопай Тетяні Ігорівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рщцен-нящокласти на постійну комісію з питань - 
земельних відносин та екологіїТШ^ть^і^БІ.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Зміївській, 131-3 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Федоришин Любові 
Василівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Федоришин 
Любові Василівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Федоришин 
Любові Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Зміївській, 131-3 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Н.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Федоришин Любові Василівні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:021:0024) площею 
0,1500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Зміївській, 131-3 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Федоришин Любові Василівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний
о
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Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Журавлиній, 19-Б в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Філатовій 
Ользі Сергіївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Філатової Ольги 
Сергіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Філатовій Ользі 
Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Журавлиній, 19-Б в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Ряснянська О.О.

2. Передати безоплатно у власність гр. Філатовій Ользі Сергіївні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0086) площею 0,1500га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Журавлиній, 19-Б в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Філатовій Ользі Сергіївні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологігШЗмаіьйо Ю.І.).
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШ ЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Зміївській, 145 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Говиріній Лілії Миколаївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Говиріної Лілії 
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Зміївській, 145 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області 
(кадастровий номер 6325155600:00:021:0025), розробник ФО-П Радіонова В.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Говиріній Лілії Миколаївні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:021:0025) площею 
0,1500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Зміївській, 145 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Говиріній Лілії Миколаївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології^ЩмадВ^ю Ю.І.).

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Полуничній, 29 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Кривоносу Михайлу 
Павловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кривоноса 
Михайла Павловича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Полуничній, 29 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, 
розробник ФО-П Федоренко В.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Кривоносу Михайлу Павловичу, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:009:0031) площею 
0,1500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Полуничній, 29 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Кривоносу Михайлу Павловичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням ріше покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний ГОІЇО



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Перемоги, 52 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Черніковій Надії Юріївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Чернікової Надії 
Юріївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Перемоги, 52 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, 
розробник ФО-П Федоренко В.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Черніковій Надії Юріївні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:025:0078) площею 0,1384га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Перемоги, 52 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Черніковій Надії Юріївні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (.Щматьк'б’-К).І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIH скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Зеєвій Валентині Петрівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Зеєвої Валентини Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зеєвій 
Валентині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 
Харківська, 37, с. Темнівка, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Зеєвій Валентині Петрівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0056) площею 0,2345 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського району ' 
Харківської області.

3. Гр. Зеєвій Валентині Петрівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових на нерухоме майно.

^0439^
К Р А. \

4. Контроль за виконанням тйїщ+ня\іїоь 
земельних відносин та екології

ти на постійну комісію з питань

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Лісній, 85 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Малині Геннадію Васильовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Малини Геннадія Васильовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Малині 
Геннадію Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Лісна, 85, 
с. Подольох, Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Малині Геннадію Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:002:0016) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Лісній, 85 в с. Подольох Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Малині Геннадію Васильовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанняуі^^їбйн'^нокласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екологД(Н.1матї>ко І<

Іі'лІ іБезлюдівський селищний голова

Д.).
g_ Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Центральній, 15 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Фоменку Денису 
Миколайовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Фоменка Дениса Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Фоменку 
Денису Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 
Центральна, 15 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Фоменку Денису Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0056) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Центральній, 15 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Фоменку Денису Миколайовичу зареєструвати право власності на ' 
земельну ділянку в Державному ре ’ -речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконання пр^асти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екологі?

Безлюдівський селищний roV|0B Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Перемоги, 95 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Хохловій Світлані Юріївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Хохлової Світлани 
Юріївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Перемоги,95 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області гр. Хохловій Світлані Юріївні, розробник ФО-П Придатко 
Олексій Володимирович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Хохловій Світлані Юріївні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:020:0387) площею 
0,1500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Перемоги, 95 в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Хохловій Світлані Юріївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань • 
земельних відносин та екології (Ш^^Т^Ю.І.).

Безлюдівський селищний грйова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Станційній, 25 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Мальфановій Олені 
Василівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву 
гр. Мальфанової Олени Василівни та враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Мальфановій Олені Василівні по вул. Станційній, 25 в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Н.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Мальфановій Олені Василівні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:021:0073) площею 
0,1229га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Станційній, 25 в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Мальфановій Олені Василівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному п^еетрКречових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконану^^щедркйокласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та еколотії (ЩмагькблЮЯ.).

йішВимБезлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Удянська Набережна, 58 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Машкіну 
Олегу Михайловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву 
гр. Машкіна Олега Михайловича та враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Машкіну Олегу Михайловичу по вул. Удянська Набережна, 58 в смт Безлюдівка - 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Н.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Машкіну Олегу Михайловичу, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:039:0029) площею 
0,1500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Удянська Набережна, 58 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Машкіну Олегу Михайловичу зареєструвати право власності на 
на нерухоме майно.
постійну комісію з питань

Микола КУЗЬМІНОВ

вих прав 
сти на

земельну ділянку в Державному реєстрі
4. Контроль за виконаннямріщепня'Д 

земельних відносин та екології

«7-
Безлюдівський селищний і олбвіг



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Нижній, 28 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Мєдєнцеву Петру 
Миколайовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши звернення гр. 
Мєдєнцева Петра Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
гр. Мєдєнцеву Петру Миколайовичу по вул. Нижній, 28 в с. Лизогубівка на 
території Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Мозговий 
Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Мєдєнцеву Петру Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:005:0049) площею 
0,2500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради по вул. Нижній, 28 в с. 
Лизогубівка Харківського району Харківської області.

3. Гр. Мєдєнцеву Петру Миколайовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням^р^ійДї^юкласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологіт^Щ^тько'КМ.).

// X С' <\\

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Шубінській, 19 в с. Шубіне Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Старову Івану Герасимовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старова Івана 
Герасимовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Старова Івана 
Герасимовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Харківська 
область, Харківський район, с. Шубіне, вул. Шубінська, 19, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Старову Івану Герасимовичу, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181505:00:003:0027) площею 
0,2500га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови по вул. Шубінській, 19 в с. Шубіне Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Старову Івану Герасичовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному р^еет-рі-речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконаннхи^^|югр,,ріщення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин тхр^ой^їії (Шм^г 

І $>з( hl Лі
• *-* л LБезлюдівський селищним полова

^ко Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Фрунзе Тимура, 65 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Камінській 
Наталі Олександрівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Камінської Наталі Олександрівни та висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) смт Хорошеве, вул. Фрунзе Тимура, 65 Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Ряснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безоплатно у власність Камінській Наталі Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:021:0077) площею 0,1029 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Фрунзе Тимура, 65 в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Камінській Наталі Олександрівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням^ретинн^покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та еколоНт^Щ^рат^бДО.!.).

Безлюдівський селищний голов Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Центральній, 125 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Назаренку Сергію 
Володимировичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Назаренка Сергія Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Назаренку 
Сергію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, 
вул. Центральна, 125 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Назаренку Сергію Володимировича 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:005:0047) площею 0,1891 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Центральній, 125 в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Назаренку С.В. зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням шДГеїіня іцТюіас і и на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Кооперативній, 7 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність 
гр. Богдановій Олені Михайлівні та Богданову Максиму Михайловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Богданової Олени Михайлівни та Богданова Максима Михайловича, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Богдановій 
Олені Михайлівні та Богданову Максиму Михайловичу для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд смт 
Безлюдівка вул. Кооперативна,? Харківського району Харківської області, 
розробник ФО-П Реснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність гр. Богдановій Олені 
Михайлівні та Богданову Максиму Михайловичу земельну ділянку (кадастровий 
номер 6325155600:00:019:0144) площею 0,1466 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови по вул. Кооперативній, 7 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Богдановій О.М. та гр. Богданову М.М. зареєструвати право 
власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.

4. Контроль за виконанням рі 
земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний го

сти на постійну комісію з питань

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Щасливій, 17 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Тихоненку Валентину 
Геннадійовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр.Тихоненка Валентина Геннадійовича, враховуючи висновки постійної комісії 
з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тихоненку 
Валентину Геннадійовичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Щасливій, 17 в смт Хорошеве Харківського району Харківської області, 
розробник ТОВ «ЛЕНД СТАР», Золотарьева Юлія Віталіївна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Тихоненку Валентину 
Геннадійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:013:0080) 
площею 0,0991 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови по вул. Щасливій, 17 в смт Хорошеве 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Тихоненку В.Г. зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням ріщ^» ркласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ

К Р А



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Лісній, 33 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Третьяковій Олені Олександрівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Третьякове!' Олени Олександрівни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Третьяковій 
Олені Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Подольох, вул. Лісна, 
33 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко 
Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Третьяковій Олені Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0078) площею 0,2384 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Лісній, 33 в с. Подольох Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Третьяковій О.О. зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рщіб^фЯдоткяасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Горького, 11 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Чуприн Тетяні Євгенівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Чуприн Тетяни Євгенівни та висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) смт Хорошеве вул. Горького, 11 Харківського 
району Харківської області, розробник ФО-П Придатко Олексій
Володимирович.

2. Передати безоплатно у власність Чуприн Тетяні Євгенівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:004:0105) площею 0,1500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Горького, 11 в смт Хорошеве Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Чуприн Т.Є. зареєструвати право власності на земельну ділянку в
Державному реєстрі речових прав на майно.

4. Контроль за виконанням ріі^нняуиок^асТ^ на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (

Безлюдівський селищний голо
2

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Тепличній, 33-А в с. Кирсанове Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Журавльову Анатолію 
Івановичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву 
гр. Журавльова Анатолія Івановича та враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Журавльова 
Анатолія Івановича для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за адресою: Харківська область, Харківський 
район, с. Кирсанове, вул. Теплична, 33-А, розробник ФО-П Мозговий Костянтин
Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Журавльову Анатолію Івановичу, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0026) площею 
0,2385га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. Тепличній, 33-А в с. Кирсанове Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Журавльову Анатолію Івановичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі ^ювих прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням..^ішєщіД.йо 
земельних відносин та екології

Микола КУЗЬМІНОВ

сти на постійну комісію з питань

Безлюдівський селищний го

К Р А



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тепличній, 29-А в с. Кирсанове 
Харківського району Харківської області гр. Москаленко Анастасії 
Прокопівні

Розглянувши заяву гр. Москаленко Анастасії Прокопівни про надання - 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Тепличній, 29-А в с. Кирсанове, Харківського району, 
Харківської області орієнтовно площею 0,25 га, керуючись ст. 12, 118, 121 
Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Москаленко Анастасії Прокопівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовно площею 
0,25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
по вул. Тепличній, 29-А в с. Кирсанове Харківського району Харківської області.

2. Гр. Москаленко А.П. замовити у місячний термін проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати 
на затвердження до Безлюдівської селщщн-еї-рдди.

5. Контроль за виконанням ДсЦ^хУлрішейн^ інікласги на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екодщ^Ш^Ж^Лр.І.).

/ Л* / І ь. І jIi \ О л \І

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Новопроектній, 69 в смт Васищеве 
Харківського району Харківської області гр. Воронцовій Ользі 
Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Воронцової Ольги Володимирівни про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Новопроектній, 69 в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Воронцовій Ользі Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
по вул. Новопроектній, 69 в смт Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Воронцовій О.В. замовити у місячний термін проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням flaHorojxiin ня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Левицького Р., 121-Д в 
смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Васильєвій 
Оксані Анатоліївні

Розглянувши заяву гр. Васильєвої Оксани Анатоліївни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Левицького Р., 121-Д в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області, яка була в користуванні її батька гр. Колесника 
Анатолія Пантелейовича (помер в 2017 р.), керуючись ст. 12,118, Земельного 
Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Васильєвій Оксані Анатоліївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовно площею 0,12 га за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови по вул. Левицького Р., 121-Д в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Васильєвій Оксані Анатоліївні у місячний термін замовити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати витяг із відповідної містобудівної документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна 
ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Державного земельного кадастру
протягом року подати на затвегіш^

5. Контроль за виконання^®*] 
питань земельних відносин тдфкДп

Безлюдівський селищним голбца

іїЙШ^Ь/'^яюдівської селищної ради.
загФ Рішенні покласти на постійну комісію з 
of Жімйг-Ьйо Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВ
Л' р а



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Левицького Р. (біля ділянки 
№121-Г) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. 
Наседкіну Сергію Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Наседкіна Сергія Сергійовича про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Левицького Р., (біля ділянки №121-Г) в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст.12,118, Земельного 
Кодексу України, ст.50,51 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Наседкіну Сергію Сергійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд орієнтовною площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови по вул. вул. Левицького Р., (біля ділянки №121-Г) в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Запропонувати гр. Наседкіну Сергію Сергійовичу відведення іншої 
земельної ділянки з цільовим використанням - для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 
02.01), орієнтовною площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови в межах Безлюдівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ІИштькОО

Безлюдівський селищний ГОЛО Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Нагірній (біля буд. № 17) в смт. Безлюдівка Харківського району 
Харківської області гр. Прачкіній Марії Юріївні

Розглянувши заяву гр. Прачкіної Марії Юріївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовно площею 0,12 га для ведення особистого селянського 
господарства розташовану по вул. Нагірній (біля буд. № 17) в смт. Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр Прачкіній Марії Юріївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,12 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення по вул. Нагірній (біля буд. № 17) в смт. Безлюдівка Харківського 
Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки і витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи мать

лону ха

Безлюдівський селищнийЦгр Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Озерна (біля буд. №29) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області гр. Стадник Лідії Дмитрівні

Розглянувши заяву гр. Стадник Лідії Дмитрівни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність, орієнтовно площею 0,28 га для ведення особистого 
селянського господарства, розташовану по вул. Озерна (біля буд. №29) в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118, 121 
Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Стадник Лідії Дмитрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,28 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення по вул. Озерна (біля буд. №29) в смт 
Безлюдівка смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затаерл ення до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконання 
земельних відносин та еколой

Безлюдівський селищний

цпщйія ласти на постійну комісію з питань

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства біля 
домоволодіння по вул. Шубінській,19 в с. Шубіне Харківського району 
Харківської області гр. Старову Івану Герасимовичу

Розглянувши заяву гр. Старова Івана Герасимовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовно площею 0,34 га для ведення особистого селянського 
господарства розташовану біля домоволодіння по вул. Шубінській,19 в 
с. Шубіне Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118 
Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Старову Івану Герасимовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,34 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель ' 
сільськогосподарського призначення, біля домоволодіння по вул. Шубінській, 19 
в с. Шубіне Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки і витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (

Безлюдівський селищний г
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Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Лісній в с. Подольох Харківського району Харківської області гр. Харіну 
Сергію Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Харіна Сергія Михайловича з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовно площею 0,0024 га для ведення особистого селянського 
господарства розташовану біля ділянки з кадастровим номером 
6325156401:00:002:0015 по вул. Лісній в с. Подольох Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12, 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Харіну Сергію Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0024 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення, по вул. Лісній в с. Подольох Харківського 
району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки і витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішеш^яХнокла^Тц на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ШййатД

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голов



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Перемоги (біля буд. №153) в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області гр. Черкасовій Марині Валеріївні

Розглянувши заяву гр. Черкасової Марини Валеріївни про надання дозвілу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність, орієнтовно площею 0,30 га для ведення особистого 
селянського господарства розташовану по вул. Перемоги (біля буд. № 153) в смт 
Безлюдівка Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 1 18, 121 
Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Черкасовій Марині Анатоліївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,30 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення по вул. Перемоги (біля буд. №153) в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін . 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покдасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи/Шматько

Безлюдівський селищний голе Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Калиновій (біля буд. № 4) в смт Васищеве Харківського району Харківської 
області гр. Діденко Олександрі Юріївні

Розглянувши заяву гр. Діденко Олександри Юріївни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства по вул. Калиновій (біля буд. № 4) в 
смт Васищеве, Харківського району, Харківської області орієнтовно площею 0,03 
га, керуючись ст. 12, 118, Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Діденко Олександрі Юріївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського, орієнтовно площею 0,03 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового призначення та 
віднесенням до категорії земель сільськогосподарського призначення по вул. 
Калиновій (біля буд. № 4) в смт Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. До проекту додати погодження із відділом містобудування та архітектури, 
агропромислового розвитку та екології Харківської районної державної 
адміністрації щодо можливості використання земельної ділянки за вказаним 
цільовим призначенням на території функціональної зони, в межах якої 
розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території.

4. Розроблений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру подати на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даиброаріше^ня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та еко^И^йДШкга^^фР-І-)-

( ГкТТІ * А
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Безлюдівський селищний голйбдД Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства біля 
домоволодіння по пров. Пісчаному, 3/вул. Юності, 26 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Аврамову Олександру 
Павловичу

Розглянувши заяву гр. Аврамова Олександра Павловича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовно площею 0,18 га для ведення особистого селянського 
господарства розташовану по пров. Пісчаному, 3/вул. Юності, 26 в смт. 
Безлюдівка Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118 
Земельного Кодексу України, ст. 50, Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр Аврамову Олександру Павловичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,16 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення, біля домоволодіння по пров. Пісчаному, 3/вул. Юності, 26 в смт. 
Безлюдівка Харківського Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Шматько ЮД.).

Безлюдівський селищний гогювг Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Журавлиній (за буд. № 19-Б) в смт Безлюдівка Харківського району , 
Харківської області гр. Філатовій Ользі Сергіївні

Розглянувши заяву гр. Філатової Ольги Сергіївни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,05га для ведення особистого селянського 
господарства, розташовану по вул. Журавлиній (за буд. № 19-Б) в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, керуючись ст. 12, 118 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Філатовій Ользі Сергіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,05 га за рахунок 
земель категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і 
цільового призначення та віднесенням до категорії земель 
сільськогосподарського призначення, розташовану по вул. Журавлиній (за буд. 
№ 19-Б) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний термін 
замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати роботи із 
землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки і витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням^ї^Іи^Чіркласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологам

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Сіталу 
Олександру Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Сітала Олександра Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст. 12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сіталу Олександру Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок ' 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Сіталу О.С. замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ЩмфгьщтЮ4.).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Сіталу Сергію 
Дмитровичу

Розглянувши заяву гр. Сітала Сергія Дмитровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сіталу Сергію Дмитровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя — сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Сіталу С.Д. замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ІІІматько К^ЇД.

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIH скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Сітало 
Валентині Василівні

Розглянувши заяву гр. Сітало Валентини Василівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сітало Валентині Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Сітало В.В. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням^щейня пбкласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологі/ЮАькй^ДЛ.

Безлюдівський селищний і Дднва '
* "Су—

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Северин Надії 
Василівні

Розглянувши заяву гр. Северин Надії Василівни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст. 12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Северин Надії Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Северин Надії Василівні замовити у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологіїіЦГмагькоЖ).І.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Северину 
Віктору Дмитровичу

Розглянувши заяву гр. Северина Віктора Дмитровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст. 12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Северину Віктору Дмитровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Северину В.Д. замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рпдеанддюкласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологі^фд^ї

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудову 
Миколі Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Блудова Миколи Васильовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Блудову Миколі Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Блудову Миколі Васильовичу замовити у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішеннями' 
• ... - УоНу

асти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екологіИШ 

і з s

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудовій 
Тетяні Єгорівні

Розглянувши заяву гр. Блудової Тетяни Єгорівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Блудовій Тетяні Єгорівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Блудовій Тетяні Єгорівні замовити у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Щ^ііько Ю.1.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Блудову 
Миколі Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Блудова Миколи Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Блудову Миколі Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя — сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Блудову М.М. замовити у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішедияттокд^сти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Щх^ТькоД^7|<^\

В ьч щ І

Безлюдівський селищний голова^.' Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Клочку Ігору 
Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Клочка Ігора Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Клочку Ігору Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Клочку Ігору Миколайовичу замовити у суб’єктів господарювання, що 
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням пиїтеттжщокласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та ек()лог/М1Імагіл<о-Юх1.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в смт Васищеве Харківського району Харківської області гр. Клочко Наталі 
Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Клочко Наталі Олександрівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Безлюдівської селищної ради, в смт Васищеве, керуючись ст.12,118, 186-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, Безлюдівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Клочко Наталі Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,00 га за рахунок 
земель запасу категорії сільськогосподарського призначення, угіддя - сіножаті 
заливні комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради в смт 
Васищеве Харківського району Харківської області.

2. Гр. Клочко Наталі Олександрівні замовити у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконанняді^^е^їЯч^покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та еколога І.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 6325155600:05:002:0140) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність 
гр. Шейка Роману Леонідовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Шейка Романа 
Леонідовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення без зміни категорії земель з «городництва» на 
«для ведення особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Федоренко В.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Шейка Роману Леонідовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:05:002:0140) площею 
1,3402га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
запасу категорії сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) комунальної 
форми власності Безлюдівської селищної ради в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Шейка Роману Леонідовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рііпецня.покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Щ^аТьк^І^Л.).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 6325155600:05:002:0141) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність 
гр. Мєліхову Віктору Миколайовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Мєліхова Віктора 
Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення без зміни категорії земель з «городництва» на . 
«для ведення особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Федоренко В.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Мєліхову Віктору Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:05:002:0141) площею 
1,3402га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
запасу категорії сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) комунальної 
форми власності Безлюдівської селищної ради в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Мєліхову Віктору Миколайовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рі 
земельних відносин та екології (

-її
Безлюдівський селищний голова

^9655'а

4
Э да

-докласти на постійну комісію з питань

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 6325155600:05:002:0142) зі зміною цільового 
призначення без зміни категорії земель з «городництва» на «для ведення 
особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність 
гр. Дейнека Валентині Миколаївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Дейнека 
Валентини Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення без зміни категорії земель з «городництва» на 
«для ведення особистого селянського господарства» в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Федоренко В.М.

2. Передати безоплатно у власність гр. Дейнека Валентині Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:05:002:0142) площею 
1,4000га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
запасу категорії сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля) комунальної 
форми власності Безлюдівської селищної ради в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Дейнека Валентині Миколаївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Шма^со

Безлюдівський селищний голов^ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Бдудова Федора 
(біля буд. №1/3) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Корольовій Галині Вадимівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 
Корольової Галини Вадимівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Корольовій Галині Вадимівні для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із 
зміною категорії на землі сільськогосподарського призначення по вул. Бдудова 
Федора (біля буд. №1/3) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Корольовій Галині Вадимівні ■ 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:06:005:0133) площею 
0,0657га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення по вул. Бдудова Федора (біля буд. №1/3) в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Корольовій Галині Вадимівні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі 

4. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та ек

их прав на нерухоме майно.
класти на постійну комісію з

Безлюдівський селищний голо «'5 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Тепличній в с. 
Кирсанове Харківського району Харківської області та передачу її 
безоплатно у власність гр. Данильєвій Олені Валеріївні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Данильєвої Олени Валеріївни, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Данильєвій Олені Валеріївні для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Кирсанове, вул. Теплична Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Данильєвій Олені Валеріївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0025) площею 
0,3200га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною категорії на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту по вул. Тепличній в с. Кирсанове Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Данильєвій Олені Валеріївні зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстріречових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням данб^ріщецїц покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

// /  ------------\ Q. х*. \\

Безлюдівський селищний ГОЛОІЯР S
1 \ CO о

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Нагірній (біля 
буд. №41) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Богдану Володимиру Олександровичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Богдана Володимира Олександровича враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Богдану Володимиру Олександровичу для ведення особистого селянського 
господарства в смт Безлюдівка по вул. Нагірна (біля буд. №41) Харківського 
району Харківської області, розробник ТОВ «АРМАДАБУДПРОЕКТ» 
Кондратюк С.В.

2. Передати безоплатно у власність гр. Богдану Володимиру 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:035:0080) 
площею 0,1480 га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту по вул. Нагірній (біля буд. №41) в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Богдану В.О. зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав нанерухоме майно.

4. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ею

Безлюдівський селищний іолбуза Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Тепличній (біля 
буд. № 44) в с. Кирсанове Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Веденьєвої Віри Єгорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Веденьєвій Вірі Єгорівні для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Кирсанове, вул. Теплична, 44 Харківського району 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0027) площею 0,1863га, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною категорії на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту по вул. Тепличній (біля буд. № 44) в с. Кирсанове 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням дансхсс^Дшення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ек^^?{Щ'Мфько Ю.І.).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 
пункту смт Васищеве Харківського району Харківської області та передачу 
її безоплатно у власність гр. Левіній Наталі Петрівні

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Левіної Наталі 
Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Левіній Наталі Петрівні для ведення особистого селянського 
господарства розташованої у смт Васищеве Харківського району Харківської 
області, розробник ФО-П Багін Михайло Леонідович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Левіній Наталі Петрівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:018:0084) площею 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу категорії 
сільськогосподарського призначення, угіддя-сіножаті комунальної форми 
власності Безлюдівської селищної ради в смт Васищеве Харківського району 
Харківської області.

3. Гр. Левіній Наталі Петрівні зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рін^няД'Покдасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Щ^дтько

Безлюдівський селищний голо1 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Левицького Р. (за 
буд. №107) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Коцу Григорію Павловичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Коц Григорія Павловича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Коца Григорію Павловичу для ведення особистого селянського 
господарства в смт Безлюдівка по вул. Левицького Р. (за буд. №107) 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Коцу Григорію Павловичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:032:0226) площею 0,2500га, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового призначення та 
віднесенням до категорії земель сільськогосподарського призначення по вул. 
Левицького Р. (за буд. №107) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області.

3. Гр. Коцу Григорію Павловичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням данр^ріц^їщя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та еколоти'ЖІй^т^і^Ю.І.).

Безлюдівський селищний головні'А Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Вишневій (біля 
діл. 50,51) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та 
передачу її безоплатно у власність гр. Юдіну Богдану Валерійовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Юдіна Богдана Валерійовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Юдіну Богдану Валерійовичу для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах населеного пункту смт Безлюдівка, вул. Вишнева (біля діл. 
№50,51) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
розробник ФО-П Реснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безоплатно у власність гр. Юдіну Богдану Валерійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:05:003:0113) площею 
0,1000га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового 
призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського 
призначення, по вул. Вишневій (біля діл. №50,51) в смт Безлюдівка Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Юдіну Богдану Валерійовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням даногр-ртшещря покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та еколс^Г^ЇІмад^к^О.І.).

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 
пункту смт Васищеве Харківського району Харківської області та передачу 
її безоплатно у власність гр. Старову Андрію Сергійовичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старова Андрія 
Сергійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Старову Андрію Сергійовичу для ведення особистого селянського 
господарства розташованої у смт Васищеве Харківського району Харківської 
області, розробник ФО-П Багін Михайло Леонідович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Старову Андрію Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:018:0083) площею 2,0000 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
категорії сільськогосподарського призначення, угіддя-сіножаті комунальної 
форми власності Безлюдівської селищної ради в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області.

3. Гр. Старову Андрію Сергійовичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням рішенця-тгсгкяж:ти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Шм^^р-К^^Зх

Безлюдівський селищний ГОЛОВИ^
----- <5\С= ь-“^439СД5

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Лісній, 39 в с. 
Лизогубівка Харківського району Харківської області та передачу її 
безоплатно у власність гр. Бикову Андрію Володимировичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву 
гр. Викова Андрія Володимировича враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Бикову Андрію Володимировичу для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Лзогубівка, вул. Лісна,39 
Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин 
Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Бикову Андрію Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0056) площею 0,1945 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною категорії і цільового призначення та 
віднесенням до категорії земель сільськогосподарського призначення по вул. 
Лісній, 39 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області.

3. Гр. Бикову Андрію Володимировичу зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному ресгіфгречових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням д^нОро^іш^н-ця покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

Р I III Е II Н Я 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, (кадастровий помер 6325156400:00:003:0099) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення зі зміною категорії 
землі на землі житлової та громадської забудови, зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського 
господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» 
розташованої за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, 
вул. Орешкова, біля будинку № 20-А, гр. Бондареву Андрію Ігоровичу, гр. 
Корсуну Андрію Андрійовичу, гр. Митрофанову Олександру Петровичу

Відповідно до ст.ст. 1 18,121,207 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бондарева Андрія 
Ігоровича, гр. Корсуна Андрія Андрійовича, гр. Митрофанова Олександра 
Петровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Бондареву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, 
гр. Митрофанову Олександру Петровичу, (кадастровий номер 
6325156400:00:003:0099) за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
зі зміною категорії землі на землі житлової та громадської забудови, зі зміною 
цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського 
господарства» (код-01.03) в «для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» (код-03.07) розташованої за адресою: Харківська область. Харківський 
район, смт Васищеве, вул. Орєшкова, біля будинку № 20-А, розробник ФО-11 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Гр. Бондареву А.І., гр. Корсуну А.А., гр. Митрофанову О.П. сплатити 
втрати сільськогосподарського виробництва у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України за земельну ділянку (кадастровий номер 
6325156400:00:003:0099) площею 0,0698га, для ведення особистого селянського 
господарства приватної форми власності.

3. Гр. Бондареву А.І., гр. Корсуну А.А., гр. Митрофанову О.П. 
зареєструвати зміни щодо категорії та цільового використання земельної ділянки



(кадастровий номер 6325156400:00:003:0099) площею 0,0698га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі приватної скорми власності в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Кой троль за виконанням piiucj, укласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екології (11

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIH скликання

Р I III Е IIII Я 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, (кадастровий номер 6325156400:00:003:0082) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі» розташованої за адресою: Харківська 
обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Просьолочпа, 1, гр. Бондареву 
Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, гр. Митрофанову 
Олександру Петровичу

Відповідно до ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 Закону 
України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бондарева Андрія Ігоровича, 
гр. Корсуна Андрія Андрійовича, гр. Митрофанова Олександра Петровича, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Бондареву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, гр. Митрофанову 
Олександру Петровичу, (кадастровий номер 6325156400:00:003:0082) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення зі зміною категорії землі на землі 
житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення земельної 
ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» (код-02.01) в «для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код-03.07) розташованої за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт Васищеве, вул. Орешкова, 
біля будинку № 20-А, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Гр. Бондареву А.І., гр. Корсуну А.А., гр. Митрофанову О.П. зареєструвати 
зміни щодо цільового використання земельної ділянки (кадастровий номер 
6325156400:00:003:0082) площею 0.1500га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі приватної форми власності в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно.

3. Контроль за виконанням/^щіг^шя.^о^асти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (’

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності для ведення особистого 
селянського господарства (за межами н.п. с. Котляри) на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.ст. 20, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 10, 19, 
24 «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 
України Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації від 01.09.2021 року, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності, розробленої ТОВ «СКІФ», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності для ведення особистого селянського 
господарства розташованих на території Котлярівської сільської ради 
Харківського району Харківської області, розробник ТОВ «СКІФ».

2. Зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
право комунальної власності за Безлюдівською селищною радою на об’єднану 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
(кадастровий номер 6325181200:01:001:0226) площею 0,7547 га, що 
розташована (за межами н.п. с. Котляри) на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради надати дозвіл на 
розроблення детального плану території для розміщення об’єктів, призначених 
для обслуговування потреб теритоЫадьщи громади (місце поховання).

4. Контроль за виконанням^н^^^лт^класти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологутШшькМС/Зд.

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності по вул. Миру в 
с. Котляри Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.ст. 20, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 10, 19, 
24 «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 
України Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації від 01.09.2021 року, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності, розробленої ТОВ «СКІФ», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності Безлюдівської селищної ради, 
розташованої за адресою: вул. Миру, с. Котляри Харківського району 
Харківської області, розробник ТОВ «СКІФ».

2. Виконати фінансовий розрахунок щодо виконаних робіт по 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради з розробником технічної документації ТОВ «СКІФ».

3. Зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
право комунальної власності за Безлюдівською селищною радою на земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181200:00:003:0186) площею 0,0033 га, 
категорії земель житлової та громадської забудови з цільовим призначенням: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код-03.07), що розташована (за 
межами н.п. с. Котляри) на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

4. Контроль за виконанням рі^^їн^іфо^іасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи

Безлюдівський селищний 1ОП01 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №1513 із земель СВК 
«Харківська овочева фабрика» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Герчаківському Богдану 
Богдановичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право на земельну 
частку (пай) ХР № 0278062, звернення гр. Герчаківчького Богдана Богдановича, 
керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Герчаківському 
Богдану Богдановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населених пунктів на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

2. Виділити в натурі (на місцевості) та безоплатно передати у власність 
громадянину України Герчаківському Богдану Богдановичу земельну ділянку 
№1513 площею 0,2108 га (угіддя - рілля), кадастровий номер 
6325155600:01:002:0468, із земель розпайованого СВК «Харківська овочева 
фабрика», що розташована за межами населених пунктів на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

3. Гр. Герчаківському Б.Б.:
3.1 У відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєструвати право в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

3.2 Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного^^йґ^кофе^фіного законодавства.

4. Контроль за викона^я%^ішедйяч3^ркласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та сколенії 01

І 2 З/
І 4 '5 \ 

БеЗЛЮДІВСЬКИЙ СЄЛИЩНИЦ ГОЛО 
'' & *

мать к

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №802 із земель СВК 
«Харківська овочева фабрика» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Клімову Геннадію 
Казіміровичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право на земельну 
частку (пай) ХР № 0278111, Свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 2- 
2511 (спадщина від Климової Марії Лаврентівни), звернення гр. Клімова Геннадія 
Казіміровича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клімову Геннадію 
Казіміровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами населених пунктів на території Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.

2. Виділити в натурі (на місцевості) та безоплатно передати у власність 
громадянці України Клімову Геннадію Казіміровичу земельну ділянку № 802 
площею 0,2108 га (угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:001:1360, із 
земель розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика», що розташована за 
межами населених пунктів на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

3. Гр. КлімовуГ.К.:
3.1 У відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєструвати право в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

3.2 Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та (лдхшгщного законодавства.

4. Контроль за виконанням^ШЇ$н^фтрс^іасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього КСП «Безлюдівка», для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Петленку Юрію Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Петленка Юрія Васильовича з проханням надати 
дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну частку (пай) на угіддя 
площею 8,94 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП 
«Безлюдівка» згідно сертифікату серія: ХР № 0155877, Свідоцтва про право на 
спадщину за законом від 25 серпня 2021 р, зареєстрованого за № 3-654, керуючись 
ст.ст.12,1 18,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Петленку Юрію Васильовичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну частку (пай) на сільськогосподарські угіддя зі складу паю 
площею 8,94 умовних кадастрових гектарів на землях колишнього КСП 
«Безлюдівка» на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.

2. Технічну документацію у тримісячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 
документаціє та витяг з Державного земельного кадастру подати на затвердження 
до Безлюдівськоїселищноїрадищ<^а

4. Контроль за виконань^^ІїнЬ^я^рХласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та еколоїшДіЦміатфкб

Ш Ж mJ .
Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про надання ТОВ «Харків-Капітал» в оренду земельної ділянки 
(6325156400:01:016:0015) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (для 
обслуговування нежитлової будівлі та споруди газонаповнювальної станції) 
за межами населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 12,122,123,141 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України 
"Про землеустрій", Закону України «Про оренду землі», розглянувши 
клопотання ТОВ «Харків-Капітал» та додану землевпорядну документацію на 
земельну ділянку, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Харків-Капітал» для 
обслуговування нежитлової будівлі та споруди газонаповнювальної станції, яка 
розташована за адресою: смт Васищеве, вул. Промислова, 20 (за межами 
населеного пункту на території Васищівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

2. Передати ТОВ "Харків - Капітал" в оренду строком на 49 років земельну 
ділянку площею 4,3000 га з кадастровим номером 6325156400:01:016:0015 (код 
12.08 - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій) для обслуговування нежитлової 
будівлі та споруди газонаповнювальної станції за рахунок категорії земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
по вул. Промислова, 20 за межами населеного пункту смт Васищеве на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Установити ТОВ "Харків-Капітал" плату за земельну ділянку 
кадастровий номер 6325156400:01:016:0015 (код 12.08), що надається в оренду 
для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій для обслуговування нежитлової будівлі у розмірі 
10% (десять відсотків) від нормативної грошової оцінки. Нормативна 



грошова оцінка земельної ділянки площею 4,3000 га станом на 01.01.2021 року 
складає 11 118 520, 00 (одинадцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п ятсот 
двадцять грн. 00 коп.\ Розмір орендної плати складає: 1 111 852,00 грн на рік 
(один мільйон сто одинадцять тисяч вісімсот п 'ятдесят дві грн. 00 коп.).

4. Встановити, що розмір орендної плати переглядається не рідше ніж один 
раз на два роки: з урахуванням індексів інфляції; прийняттям нової нормативної 
грошової оцінки тощо.

5. ТОВ "Харків-Капітал" посвідчити договір оренди нотаріально та 
здійснити реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного 
законодавства.

6. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 

селищної ради з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЇОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIН скликання

Р I III Е II II Я
від 05 лисі опада 2021 року

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства 
гр. Федоровы Тетяні Юріївні

Розглянувши заяву гр. Федорове? Тетяни Юріївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення на основі безоплатної 
приватизації земельної ділянки у власність для ведення фермерського 
господарства в розмірі земельної частки (паю) визначеному на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 
керуючись ст.1 18,121,122 п.З п.21 Перехідних Положень Земельного Кодексу 
України, ст.22, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 
фермерське господарство», ст. 26,33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

В И І» і III И Л А:

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Федоровы Тетяні Юріївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
для ведення фермерського і осиодарс тва, в розмірі земельної частки (паю), 
визначеної для членів сільськогосподарських підприємств розташованих на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області, на підставі відсутності документів, що підтверджують досвід роботи у 
сільському господарстві та відсутності освіти, здобутої в аграрному навчальному 
закладі.

2. Контроль за виконанням оЙ^ння ХіЬ^асти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології.ттмФтФЖзоЮк

Бсзлюдівський селищний годфщУУ^У'Ч Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження Статуту
Комунального закладу
Безлюдівської селищної ради 
«Дитячо-юнацька спорі явна школа» 
у новій редакції

З метою необхідності приведення положень Сіатуту у відновіднісі ь до 
вимог І Іодаткового кодексу України, Закону України «І Іро фізичну культуру 
і спорт», 1 Іостанови Кабінету Міністрів України від 05.1 1.2008 № 993 «1 Іро 
затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

і. Затвердити Статуї Комунального закладу Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» у новій редакції (додасться).

2. Уповноважити Безлюдівського селищного голову Миколу 
КУЗЬМИ ІОВА підписати Статут Комунального закладу Безлюдівської 
селищної ради «Ди тячо-юнацька спортивна школа» у новій редакції.

3. Надати право, із правом підпису, директору Комунального закладу 
Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» Ганні 
ОВЧАРЕНКО на проведення заходів з державної реєстрації змін, 
затверджених цим рішенням.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань охорони здород.’ ціального захисту населення, освіти, 
спорту та культури (Гусь І.М.

Безлюдівський селищний

>'-"'Д39бТ-
* Р А І V'

Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення XV сесії Безлюдівської

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» 
(нова редакція)

смт. Безлюдівка -2021
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Даний Статут визначає юридичний статус, предмет діяльності та основні 
завдання Комунального закладу Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька 
спортивна школа» (далі - КЗ «ДЮСШ»), який є правонаступником 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ДИТЯЧО- 
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ВИДІВ СПОРТУ №1" (КЗ «ДЮСШ №1»).

КЗ «ДЮСШ» була передана у комунальну власність територіальної громади 
Безлюдівської селищної ради на підставі рішення XL сесії Харківської районної 
ради VII скликання від 26.11.2020 «Про передачу закладів освіти та майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району у 
комунальну власність територіальної громади Безлюдівської селищної ради».

КЗ «ДЮСШ» є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З 
ВИДІВ СПОРТУ №1" (КЗ «ДЮСШ №1») за всіма документами, укладеними нею 
договорами і угодами.

1.2 КЗ «ДЮСШ» - заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує 
розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, 
створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів 
для резервного спорту.

1.3 Засновником КЗ «ДЮСШ» є Безлюдівська селищна рада, заклад 
знаходиться у комунальній власності територіальної громади Безлюдівської 
селищної ради Харківської області.

1.4 Органом, що здійснює управління майном КЗ «ДЮСШ», є Безлюдівська 
селищна рада. Галузеву політику та розвиток КЗ «ДЮСШ» забезпечує Безлюдівська 
селищна рада або уповноважений нею орган. Повноваження з управління діяльністю 
КЗ «ДЮСШ» визначаються відповідними рішеннями Безлюдівської селищної ради 
або уповноваженим нею органом, розпорядженнями голови Безлюдівської селищної 
ради.

1.5 КЗ «ДЮСШ» у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
Мінмолодьспорту, МОП, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу та цим Статутом.

1.6 Юридична адреса спортивної школи: селище міського типу Безлюдівка, 
вул. Зміївська, буд. 48, Харківський район, Харківська область, 62489.

Повна назва закладу:
- Комунальний заклад Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька 

спортивна школа».
Скорочена назва:
- КЗ «ДЮСШ».
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1.7 КЗ «ДЮСШ» набуває права юридичної особи з дня державної реєстрацій і 
здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства 
України.

1.8 КЗ «ДЮСШ», як юридична особа, має відокремлене майно, яке закріплено 
за ним на праві оперативного управління, фірмові бланки, штамп та печатку зі 
своєю назвою, а також самостійний баланс, розрахункові (поточні) рахунки в 
установах банків та територіальному органі Державної казначейської служби 
України.

1.9 Головною метою КЗ «ДЮСШ» є здійснення навчання і виховання 
громадян у позаурочний та позанавчальний час. Діяльність КЗ «ДЮСШ» 
спрямована на збереження контингенту вихованців, стабільність навчальних груп, 
формування вмінь і навичок з видів спорту, які культивуються у закладі, зміцнення 
здоров’я дітей, підлітків, молоді.

1.10 Головним завданням КЗ «ДЮСШ» є гармонійний розвиток особистості, 
фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної 
культури та спорту, розвиток їх здібностей. КЗ «ДЮСШ» надає дітям та підліткам 
рівні умови для зарахування і навчання, а тим, які мають перспективу для вищих 
досягнень - необхідні умови для спортивного удосконалення.

1.11 КЗ «ДЮСШ» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 
його компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про дитячо- 
юнацьку спортивну школу та цим Статутом.

1.12 КЗ «ДЮСШ» є неприбутковим закладом у галузі фізичної культури та 
спорту.

1.13 КЗ «ДЮСШ» має право:
- укладати від свого імені договори відповідно до законодавства України;
- користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;
- розробляти і впроваджувати методичні розробки навчальної, виховної 

роботи з урахуванням державних стандартів;
- спільно з вищими навчальними закладами, школами вищої спортивної 

майстерності, спеціалізованими навчальними закладами спортивного профілю 
проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до 
учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади та 
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства 
України, в тому числі на оплату праці та заохочення працівників;

- спрямовувати кошти на розвиток власної спортивно-оздоровчої бази;
- мати власну атрибутику (емблему, дипломи, значки, спортивну форму тощо);
- об’єднувати свою діяльність на підставі спеціальних угод з діяльністю інших 

організацій, установ, підприємств як в Україні, так і за її межами;
- проводити внутрішньошкільні та відкриті першості, матчеві зустрічі, 

турніри та інші змагання відповідно до затвердженого календарного плану 
спортивно-масових заходів;

- надавати платні послуги, які передбачені законодавством України.
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1.14 КЗ «ДЮСШ» у своїй структурі має відділення з видів спорту, інші 
підрозділи, що передбачені цим Статутом та відповідають меті діяльності 
спортивної школи.

Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється згідно із 
законодавством України.

1.15 За рішенням засновника у КЗ «ДЮСШ» може бути відкриті відділення з 
видів спорту осіб з інвалідністю, що визнані в Україні, або зараховування до 
відділень з видів спорту, за бажанням, особи з інвалідністю для занять видами 
спорту, що визнані в Україні, з урахуванням специфіки таких видів спорту та 
медичної довідки про стан здоров’я.

1.16 Відділення з видів спорту КЗ «ДЮСШ» можуть включати такі групи:
- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес 

на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з 
урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо 
продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, 
всебічної загальної фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової 
поведінки;

- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що 
завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється 
додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах 
попередньої базової підготовки протягом першого-третього років навчання та 
спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого-п’ятого років навчання для 
виявлення майбутньої спеціалізації з обраного виду спорту із застосуванням засобів, 
що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для 
поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

- спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний 
процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які 
пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку 
спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок 
поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, поповнення складу 
збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

- підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється 
удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі 
підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи 
та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на 
всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

1.17 Категорія КЗ «ДЮСШ» надається у порядку, встановленому 
Міністерством молоді та спорту України, яка підтверджується відповідним 
свідоцтвом.

1.18 КЗ «ДЮСШ» несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за:

- реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт», Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу.
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- безпечні умови фізкультурно-спортивної та патріотичної діяльності;
- виконання державних, регіональних та місцевих програм розвитку фізичної 

культури та спорту;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами фізкультурно- 

спортивної, освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у 
тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Навчально-тренувальна та спортивна робота КЗ «ДЮСШ» проводиться за 
навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством молоді 
та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально- 
тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, 
медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, спортивно-оздоровчі 
табори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 
змаганнях різного рівня.

2.2 Навчальний рік у КЗ «ДЮСШ» починається з 1 вересня поточного року.
Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. 

У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів 
навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за 
індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

2.3 Тривалість навчальної години в КЗ «ДЮСШ» становить 45 хвилин.
Тривалість одного заняття в КЗ «ДЮСШ» не може перевищувати:
- у групах початкової підготовки - двох навчальних годин;
- у групах базової підготовки першого-третього років навчання - трьох 

навчальних годин;
- у групах базової підготовки четвертого-п’ятого років навчання, 

спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - 
чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від 
встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами 
на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може 
перевищувати шести навчальних годин.

2.4 Режим щоденної роботи КЗ «ДЮСШ» визначається розкладом занять, що 
затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, колективним договором між адміністрацією спортивної школи та 
профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - 
представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.
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У період канікул, карантина, локдауна КЗ «ДЮСШ» може працювати за 
окремим розкладом занять, затвердженим його директором.

Адміністрація КЗ «ДЮСШ» створює для вихованців, тренерів-викладачів та 
інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої 
роботи.

2.5 Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим 
навчально-тренувальної роботи установлюються згідно з наказом Мінмолодьспорту 
№67 від 17.01.2015 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл» або іншими нормативними актами та відповідно до 
навчальних програм з видів спорту.

Наповнюваність груп початкової підготовки та груп базової підготовки у 
канікулярний період корегується директором і повинна становити не менше 50 
відсотків норми наповнюваності.

2.6 Проект плану комплектування відділень з видів спорту та навантаження 
тренерів-викладачів на наступний навчальний рік погоджується профспілковою 
групою КЗ «ДЮСШ» та затверджується директором КЗ «ДЮСШ» до 25 серпня 
поточного року.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором 
КЗ «ДЮСШ» до 01 вересня, а для груп початкової підготовки - до 01 жовтня 
поточного року. В разі, якщо тренер-викладач зарахований на роботу протягом 
навчального року, на формування груп та на затвердження списків груп надається 
один місяць. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть 
вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої 
спортивної майстерності погоджуються Управлінням у справах молоді та спорту 
Харківської обласної державної адміністрації.

2.7 До КЗ «ДЮСШ» приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною 
культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної 
підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають 
медичних протипоказань.

Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, 
та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, за дозволом лікаря КЗ «ДЮСШ» або за 
наявності медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних 
протипоказань для занять спортом.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до КЗ «ДЮСШ», залежить 
від специфіки виду спорту та згідно з наказом Мінмолодьспорту №67 від 17.01.2015 
«Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» (зі змінами) до заміни новими або інших нормативних актів.

Переведення вихованців відповідно з групи початкової підготовки до групи 
базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої 
спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 
зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
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Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у групах 
базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої 
підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності 
позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів 
за погодженням з Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної 
державної адміністрації.

Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі 
досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають 
право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

2.8 Вихованці КЗ «ДЮСШ», які направлені для підвищення рівня спортивної 
майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл 
вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових 
видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не 
включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати 
участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох 
років з часу їх направлення за рахунок коштів КЗ «ДЮСШ», виходячи з її 
фінансових можливостей. За тренером-викладачем КЗ «ДЮСШ» зберігаються 
протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені 
надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці 
направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких 
груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують 
обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для 
відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму 
навчально-тренувальної роботи та вимог до наповнюваності груп.

2.9 У разі потреби у закладах загальної середньої освіти можуть відкриватися 
спеціалізовані класи з видів спорту (для вихованців з інвалідністю гуртки у 
закладах охорони здоров’я або при лікарнях) з продовженим днем навчання для 
проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови 
забезпечення вихованців харчуванням і додержанням норм санітарно-гігієнічного 
законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між КЗ «ДЮСШ» та 
навчальним закладом, або із закладом охорони здоров’я чи лікарнею.

Спеціалізовані класи (групи) відкриваються в установленому порядку до 
початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, 
комплектації класу (групи), раціонального поєднання навчання із заняттям 
відповідним видом спорту, організації медичного контролю, проведення медико- 
відновлювальних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор КЗ «ДЮСШ» за погодженням з закладами загальної середньої 
освіти (для осіб з інвалідністю - закладами охорони здоров’я та лікарнями) та 
батьками учнів або особами, що її замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни 
в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та 
закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями 
спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.
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2.10 Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та 
активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на 
власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного 
тренера-викладача може займатися 15 вихованців у денних спортивно-оздоровчих 
таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

2.11 КЗ «ДЮСШ», виходячи із своїх фінансових можливостей, має право 
проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для 
підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із 
забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико- 
відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, 
спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і 
пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки 
вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до наказу 
Мінмолодьспорту № 617 від 09.02.2018 «Про затвердження Положення про порядок 
організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних 
зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників» (зі змінами) до заміни 
новими, нормативних актів органу місцевого самоврядування або інших 
нормативних актів.

2.12 Організація медичного супроводження підготовки вихованців 
здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді 
та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України.

Лікар КЗ «ДЮСШ» здійснює безпосередній медичний контроль за 
проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби 
надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців лікар здійснює:
- контроль за медичним обстеженням вихованців (не менше двох разів на 

рік);
- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання 

або травми;
- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та 

заборонених до вживання засобів;
- відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я;
- контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання 

або травми;
- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення 

навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
2.13 Робота медичних працівників КЗ «ДЮСШ» повинна бути організована 

відповідно до вимог чинного законодавства.
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3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

3.1 Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в КЗ «ДЮСШ» 
є:

- вихованці;
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
- батьки або особи, що їх замінюють;
- директор його заступник та інструктор-методист.
3.2 Вихованці КЗ «ДЮСШ» мають право на:
- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми 
яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України;

- добровільний вибір виду спорту;
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту 

під керівництвом тренера-викладача;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання;
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та орендованою 

оздоровчою базою КЗ «ДЮСШ»;
- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю

індивідуального користування, виходячи з фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ»;
- забезпечення в установленому порядку, виходячи з фінансових 

можливостей КЗ «ДЮСШ», спортивним одягом та спортивним взуттям, а також 
харчуванням, організацію проживання під час навчально-тренувальних зборів і 
спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок 
забезпечення вихованців спортивним одягом та спортивним взуттям визначається 
наказом Міністерства молоді та спорту України № 994 від 08.04.2015 «Про 
затвердження Порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та 
тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) закладів фізичної культури і 
спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним 
інвентарем індивідуального користування та встановлення строків їх використання» 
або іншими нормативними актами, у разі заміни новими;

- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до 
законодавства України, виходячи з фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ»;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та 
на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

- представлення в органах громадського самоврядування КЗ «ДЮСШ;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.3 Вихованці КЗ «ДЮСШ» зобов’язані:
- поєднувати заняття в КЗ «ДЮСШ» з навчанням у закладі загальної 

середньої освіти та інших навчальних закладах;
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- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 
спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, 

установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених 

індивідуальними і календарними планами;
- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік 

диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
- виконувати положення антидопінгового законодавства;
- берегти громадське, особисте та майноКЗ «ДЮСШ»;
- додержуватися вимог цього Статуту, правил поведінки вихованця.
3.4 Тренером-викладачем КЗ «ДЮСШ» може бути особа, що має високі 

моральні якості, освіту згідно з переліком додатка 19 наказу Мінмолодьспорту 
№ 2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (зі 
змінами), до заміни новими або іншими нормативними актами.

3.5 Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи, мають право на:
- внесення керівництву КЗ «ДЮСШ» та органам виконавчої влади у сфері 

фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального 
та виховного процесу, подання на розгляд керівництву КЗ «ДЮСШ» і тренерської 
ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 
порушують правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 
самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших 
джерел;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів 
навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства України;
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні покладених на них завдань;
- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним 

взуттям, виходячи із фінансових можливостей КЗ «ДЮСШ», індивідуальним 
інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці.
3.6 Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної 

та спортивної роботи, зобов’язані:
- користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням 
індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
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- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 
вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної 
поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію 
навчально-тренувальної роботи;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь- 
яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 
антидопінгового законодавства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 
допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не 
пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи тощо);
- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до 

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
- додержуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження директора 
КЗ «ДЮСШ»;

- брати участь у роботі тренерської ради КЗ «ДЮСШ»;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового 
законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної 
роботи.

3.7 Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 
затвердженого директором КЗ «ДЮСШ».

3.8 Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором 
КЗ «ДЮСШ» на підставі протокола засідання тарифікаційної комісії за 
погодженням з профспілковим комітетом КЗ «ДЮСШ» та згідно із законодавством 
України.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до Постанови КМУ 
№755 від 14.08.2019 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл», наказу Мінмолодьспорту № 2097 від 23.09.2005 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 
організацій галузі фізичної культури і спорту» (зі змінами) до заміни новими або 
іншими нормативними актами згідно законодавства.

3.9 Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом 
навчального року здійснюється директором КЗ «ДЮСШ» у разі виникнення 
обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства України про працю.

3.10 Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. 
Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор на підставі відповідного 
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рішення тренерської ради КЗ «ДЮСШ» з додержанням вимог, визначених у 
Положенні про дитячо-юнацьку спортивну школу.

3.11 Тренери-викладачі організовують і здійснюють навчально-тренувальну та 
спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати.

3.12 Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування спортивної школи;
- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора 

і органів громадського самоврядування з питань її роботи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- 

тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;
- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого 

самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

4. УПРАВЛІННЯ КЗ «ДЮСШ»

4.1 Керівництво КЗ «ДЮСШ» здійснює директор, який призначається на 
посаду на умовах контракту та звільняється з посади рішенням засновника - 
Безлюдівської селищної ради.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має 
вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «магістр», стаж 
роботи за фахом не менше як три роки.

4.2 Заступник директора, інструктор-методист, тренери-викладачі та інші 
працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором 
КЗ «ДЮСШ» відповідно до законодавства.

4.3 Директор КЗ «ДЮСШ» має право:
- діяти без доручень від імені КЗ «ДЮСШ», представляти його інтереси у 

всіх підприємствах, установах, органах виконавчої влади, органах місцевого 
самоврядування;

- укладати договори, у тому числі трудові. Відкривати рахунки в установах 
банків, територіальному відділенні Державної казначейської служби України, 
видавати накази, обов’язкові для всіх співробітників КЗ «ДЮСШ»;

- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі 
КЗ «ДЮСШ»;

- призначати на посади та звільняти з посад тренерів-викладачів та інших 
робітників КЗ «ДЮСШ», проводити ротацію кадрів за потребою громади, у 
відповідності до чинного законодавства України.

4.4 Директор КЗ «ДЮСШ» зобов’язаний:
- здійснювати поточне (оперативне) керівництво КЗ «ДЮСШ», 

організовувати фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, 
забезпечувати виконання завдань, передбачених цим Статутом;



13

- організовувати раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечувати 
створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечувати та контролювати проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи;

- в установленому порядку розробляти структуру, штатний розпис та 
подавати їх для затвердження голові Безлюдівської селищної ради, контролювати 
додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечувати додержання вимог охорони здоров’я і праці, антидопінгового 
законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки 
та нести за це відповідальність;

- розпоряджатися в установленому порядку майном, коштами КЗ «ДЮСШ», 
укладати угоди;

- видавати у межах своїх повноважень накази і контролювати їх виконання; 
затверджувати посадові інструкції працівників;

- ініціювати укладення Колективного договору та його виконання;
- нести відповідальність за виконання покладених на КЗ «ДЮСШ» завдань, 

за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та 
іншого майна, переданого в користування і володіння КЗ «ДЮСШ»;

- нести відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, 
тренерами-викладачами та Безлюдівською селищною радою;

- виконувати інші функції з організації і забезпечення діяльності 
КЗ «ДЮСШ»;

- забезпечувати надання на протести, постанови, подання, приписи, 
звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та 
контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої 
інформації та мотивованих відповідей;

- своєчасно виплачувати заробітну плату.
- організовувати роботу щодо обробки персональних даних вихованців та 

тренерів-викладачів в картковій системі обліку інформації та їх захисту від 
незаконної обробки та незаконного доступу до неї.

- забезпечувати захист персональних даних вихованців та тренерів- 
викладачів, які обробляються в закладі.

- здійснювати контроль за виконанням покладених, відповідно до наказу 
керівника закладу, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки 
персональних даних та їх захисту.

4.5 Заступник директора з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу 
освіту з спеціальністю фізичного виховання і спорту та ступенем «магістр», стаж 
роботи з фахом не менше трьох років.

Під час відсутності директора (відпустки, відрядження, хвороби тощо) 
заступник директора з навчально-тренувальної роботи виконує обов’язки 
директора.

Заступник директора з навчально-тренувальної роботи відповідає за 
організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, 
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контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, 
виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи 
підготовки до іншої. Організовує роботу інструкторів-методистів. Здійснює 
контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки. Готує 
пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів. Координує роботу науково- 
методичного та медичного забезпечення. Несе відповідальність за додержанням 
санітарно-гігієничних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки 
безпеки під час проведення навчально-тренувальних занять. Організовує роботу з 
узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

4.6 На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу 
освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфакаційного рівня “бакалавр”, 
“спеціаліст” чи “магістр”.

Інструктор-методист здійснює методичне забезпечення та координує роботу 
тренерів-викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально- 
тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та 
результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення 
кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних 
занять. Веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, 
груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці 
статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення 
документації з питань проведення методичної роботи. Здійснює контроль за 
проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з 
видів спорту, навчальних планів та відповідає за додержання розкладу занять.

4.7 3 метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної 
та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у КЗ «ДЮСШ» 
утворюється тренерська рада, яку очолює його директор.

Тренерська рада:
- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, розглядає питання організації роботи відділень, а також питання 
щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, 
охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності КЗ «ДЮСШ»;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під 

час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи;
- вносить керівництву пропозиції щодо налагодження міжнародних 

спортивних зв’язків;
- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує 
такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної 
та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю КЗ «ДЮСШ».
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Засідання тренерської ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного 
разу на рік.

4.8 Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори 
трудового колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 
залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники 
батьківського комітету. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше 
одного разу на рік.

4.9 У період між загальними зборами може діяти тренерська рада 
КЗ «ДЮСШ», діяльність якої регулюється цим Статутом.

4.10 У КЗ «ДЮСШ» за рішенням загальних зборів можуть утворюватись і 
діяти піклувальна рада та батьківський комітет, які діють на підставі відповідних 
положень, складених згідно із законодавством України.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1 Спортивна школа є закладом, діяльність якого направлена на виконання 
соціально-важливих функцій і не передбачає отримання прибутків. Спортивна 
школа здійснює фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних 
коштів та додаткових джерел фінансування. Спортивна школа є неприбутковою 
організацією відповідно до умов її заснування і фінансування.

5.2 Фінансування спортивної школи, як комунального позашкільного 
навчального закладу, здійснюється за рахунок коштів засновника - Безлюдівської 
селищної ради.

5.3 Фінансування може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 
фінансування, не заборонених законодавством України.

Додатковим джерелом фінансування можуть бути:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому 
Міністерством молоді та спорту України, за погодженням з Міністерством фінансів 
України та Міністерством економіки України;

- кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання та 
інвентарю;

- кошти від господарської діяльності;
- доходи від організації та проведення занять фізичною культурою за межами 

спеціалізації;
- доходи від організації та проведення семінарів та навчально-тренувальних 

зборів з укладанням угод про співпрацю з вищими навчальними закладами 
спортивного профілю;

- добровільні грошові внески та пожертвування підприємств, установ, 
організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- кошти гуманітарної допомоги;
- інші надходження, не заборонені законодавством України.
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Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, не можуть 
бути розподілені серед засновників та працівників і використовуються спортивною 
школою виключно для фінансування видатків на її утримання, у тому числі на 
оплату праці, нарахування єдиного соціального внеску та реалізації мети (цілей, 
завдань) і напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

Бюджетне фінансування КЗ «ДЮСШ» не може зменшуватися або 
припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.

5.4 Спортивна школа самостійно розпоряджається коштами, отриманими від 
господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту.

5.5 Витрати бюджетних коштів здійснюється відповідно до затверджених в 
установленому порядку кошторисів виключно за цільовим призначенням.

5.6 Заробітна плата працівникам КЗ «ДЮСШ» встановлюється у розмірі, 
передбаченому відповідно до Постанови КМУ №755 від 14.08.2019 «Деякі питання 
оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» та наказу 
Мінмолодьспорту № 2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і 
спорту» (зі змінами) до заміни новими або іншими нормативними актами.

5.7 Заробітна плата працівників не може бути менше передбаченого 
законодавством мінімального розміру заробітної плати.

5.8 Відносини КЗ «ДЮСШ» з іншими підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на 
підставі договорів.

5.9 КЗ «ДЮСШ» здійснює зовнішньоекономічну діяльність за згодою 
Безлюдівської селищної ради, яка регулюється законодавчими актами України та 
нормами міжнародного права.

5.10 КЗ «ДЮСШ» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 
має право:

- модернізувати матеріально-технічну базу, яка находиться в оперативному 
управлінні, базу спортивно-оздоровчих таборів, інші;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 
законодавства та цього Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для 
супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально- 
тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних 
засадах;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована 
школа;

- надавати в установленому порядку платні послуги;
- розробляти кошторис на платні послуги, які передбачені чинним 

законодавством України;
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України і 

Статуту.
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5.11 КЗ «ДЮСШ» може отримувати відшкодування за спортсменів, які були 
передані в ігрові команди, спортклуби тощо, згідно з поданими розрахунками 
коштів, витрачених на їх підготовку.

5.12 Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності 
здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1 Матеріально-технічна база КЗ «ДЮСШ» може включати адміністративні 
приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), 
оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, 
оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної 
та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 
перебуває в її оперативному управлінні.

6.2 Майно КЗ «ДЮСШ» становлять основні фонди та інші матеріальні 
цінності, вартість яких відображається у балансі.

6.3 Безлюдівська селищна рада має право за відповідним клопотанням 
КЗ «ДЮСШ» здійснювати дії, пов’язані з рухом основних фондів, а також 
передачею в оренду та списанням основних фондів згідно із законодавством 
України.

6.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 
проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України і за 
умови подальшого використання його на розвиток фізичної культури та спорту у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.5 Збитки, заподіяні внаслідок порушення майнових прав іншими 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства 
України.

6.6 Відповідно до законодавства України КЗ «ДЮСШ» може користуватися 
землею, яка може бути надана у користування на правах оперативного управління 
згідно із законодавством України, іншими природними ресурсами і несе 
відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.

6.7 Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи 
КЗ «ДЮСШ» за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в 
користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні 
споруди), культурні, освітянські, оздоровчі та інші заклади за умови додержання 
санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання 
зазначених об’єктів (споруд) у користування визначається договором про співпрацю 
між закладами, або місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до законодавства України.

Крім того, для забезпечення навчально-тренувального та виховного процесу з 
дотриманням діючих нормативів, база КЗ «ДЮСШ», крім спортивних залів, 
спортмайданчиків та допоміжних санітарно-гігієнічних приміщень може включати 
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методичний кабінет, тренерські кімнати, матеріальні комори, кабінети адміністрації, 
кімнати допоміжного технічного персоналу, архів, кабінет медичного контролю та 
масажу, фізіотерапії, першої допомоги, кабінет психофізіологічного розвантаження, 
душові, сауну, лабораторії, буфет для забезпечення харчування працівників та 
вихованців, інші кабінети для забезпечення функціонування КЗ «ДЮСШ».

7. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1 КЗ «ДЮСШ» за наявності належної матеріально-технічної бази, власних 
фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти зі 
спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, 
проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду 
роботи.

7.2 КЗ «ДЮСШ» має право укладати угоди про співробітництво, 
встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і 
спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 
організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в порядку, установленому 
законодавством України.

7.3 За наявності відповідних умов та за згодою Управління у справах молоді та 
спорту Харківської обласної державної адміністрації КЗ «ДЮСШ» може 
здійснювати прийом іноземних делегацій.

8. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗ «ДЮСШ»

8.1 8.1 Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в 
КЗ «ДЮСШ» здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

8.2 КЗ «ДЮСШ» надає до Безлюдівської селищної ради звіти про результати 
своєї фінансово-господарської діяльності та іншу аналітичну і статистичну 
інформацію.

8.3 Перевірку використання коштів на ремонт та оновлення майна 
КЗ «ДЮСШ» здійснюють уповноважені Безлюдівською селищною радою органи.

8.4 Контроль за окремими сторонами діяльності КЗ «ДЮСШ» здійснюють 
відповідні контролюючі органи, державні органи, на які покладені обов’язки 
нагляду за безпекою виробництва і праці, протипожежною і економічною безпекою, 
інші органи відповідно до законодавства України.
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9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЗ «ДЮСШ»

9.1 Зміни та доповнення до Статуту здійснюються шляхом викладення його в 
новій редакції та вносяться за тією ж процедурою, за якою затверджувався і сам 
Статут.

9.2 Ці зміни та доповнення набувають чинності з моменту державної 
реєстрації Статуту в новій редакції.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

10.1 Реорганізація або ліквідація КЗ «ДЮСШ» здійснюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради або за рішенням суду.

10.2 Реорганізація або ліквідація проводиться у порядку, встановленому 
законодавством України.

10.3 При реорганізації або ліквідації КЗ «ДЮСШ» працівникам, які 
звільняються чи переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів 
відповідно до Кодексу Законів про працю в Україні.

10.4 У разі припинення юридичної особи КЗ «ДЮСШ» (у результаті її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються 
до доходу бюджету.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 05 листопада 2021 року

Про внесення змін до Програми
забезпечення пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту
Безлюдівської селищної ради на 2021-2024 роки,
затвердженої рішенням XII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО серпня 2021 року

Керуючись статтею 25, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 50 Завдань і заходів Програми забезпеченая 
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням XII сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 30 серпня 2021 року, замінивши в графі «2021» 
цифри « 41,6» на «140,5».

2. Фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради забезпечити 
фінансування в межах затверджених асигнувань у селищному бюджеті на 
відповідний рік.

3. Контроль за ви конай ням^рїіїщнй» покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фi^^a^^cii^^УкpW^^З;ад.^Ь.ttV’,’ власності (І Іідкопай А.Б.).

БеЗЛЮДІВСЬКИЙ селищний Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток
до рішення XV сесії Безлюдівської селищної ради III 
скликання від 05.11.2021 «Про внесення змін до 
Програми забезпечення пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2024 роки, затвердженої 
рішенням XII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від ЗО серпня 2021 року (зі змінами)»

Завдання і заходи Програми
№
з/п

Найменування 
завдань і заходів

Відповідаль
ний за 

виконання

Головний 
розпоря

дник 
коштів

Джерела 
фінансув

ання

Прогнозний 
обсяг 

фінансо 
вих 

ресурсів, 
тис. гри.

Орієнтовні строки виконання та обсяги 
фінансування по роках 

(вартість), тис.грн.

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації

50.
Створити місцевий матеріальний 
резерв, згідно з Номенклатурою та 
обсягами матеріального резерву.

Безлюдівська 
селищна рада

Безлюдівсь 
ка селищна 
рада

Бюджет 
селищної 
ради

368,25 140,5 115,6 52,6 59,55

Перший заступник
Безлюдівського селищного голови Юрій СВІТЛИЧНИИ



УКРАЇНА
БЕЗЛІОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XV сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 листопада 2021 року

Про внесення змін до додатку №1
обсяги фінансування «Програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої 
молоді сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши інформацію наведену у додатку №1 щодо 
обсягів фінансування «Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки 
обдарованої молоді сіл та селиш то увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити зміни до додатку №1 обсяги «Програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ що увійшли 
до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» (додасться).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування 
І Ірограми за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (І Іідкопай А.Б.).

Безлюдівський селищнийіЄ

V ^оНУ А

Микола КУЗЬМІНОВо в

к Р А І



Додаток №1

до рішення XV сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання "Про внесення змін до додатку .VI 
обсяги фінансування "Програми розцінку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої 
молоді сіл та селиш що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 202 І рік”.

Обсяги фінансування "Програми розвитку позашкільної 
освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 рік"

№
з/п КПКВКМБ 1 Іайменування

Обсяги 
фінансува 
пня (гри) Джерела фінансування

1 1 142

Організація проведення свяі' 
(новорічні свята та інші); подарунки 
дітям у дитячих дошкільних 
закладах.ЗОШ. святкові концерні 170000 селищний б ІОдже 1

2 1 142

Організація поздоровлення дітей 
випускників у дитячих дошкільних 
закладах.ЗОШ. з відзначенням 
кращих учнів та і^еййпстів*'" х 130000 селищний бюджет
ВСЬОГО Д. о \Х 300000

і/ ч V А



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я 
від 05 листопада 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку 
Безлюдівкої селищної ради»

Розглянувши та обговоривши інформацію наведену у додатку №1 щодо 
обсягів фінансування «Програми соціально-економічного розвитку 
Безлюдівкої селищної ради на 2021 рік», керуючись статетю 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з пигань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І .Затвердити Додаток №1 Обсяги фінансування «Програми соціального 
захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» (додається).

2 .Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування 
1 Ірограми за рахунок коштів селищного бюджету.

3 . Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
пигань бюджету, економіки, 
А.Б.).

Безлюдівський селищний

т>д.а комунальної власності (Підкопай

Микола КУЗЬМ ІНОВ



Дода і ок I 
до рішення XV сесії Безлюдівської селищної 

ради VII "Про іатвердження додаїку №1 
обсяги фінансування Проірами

Ье і.п>мівкої сс.іиііііка ради

Обсяги фінансування Програми соціально-економічного розвитку Безлюдівської 
селищної ради на 2(121 рік

ЛІ! п/іі Найменування Обсяги 
фінансу ванни 

(і |>н)

Джерела 
фінансу ванни

1 4060 1 Іридбания баяну | 00 000 селищний біу'ДЖЄІ

Э 7130 Цроекі землеустрою щодо виділення земельної ділянки 55 05о селищі ПІЙ бюджеі

3 7130 Розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Мовчани 49 064 селищний бюджеі

4 7130 Розробка проекіу' землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
обслуговування нежитлової будівлі бойлерної в смі Ьсзліодівка но вулиці 
Перемоги № 85JI та для розташування стадіону в смі.Ьсзліодівка по вулиці 
Чайковського

24 000 се л и щ н и й б ю джет

5 7130 Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної лілянки(сквсру 
відпочинку населення) в см і Хороіпсвс по ировуЛКУ КУЛЫ \ рп

1 1 00(1 селищний бюджеі

6 7130 Інвентаризація земель комунальної в.іасносіі Зо (іон селищний бюлжсі

7 7310 Капі тальний ремон т ювніїиньої та внутрішньої будинкової мережі 
електропостачання житлового будинку но вул. Миру. 1 с Коїляри.

1 5о ооо СЄ.І HI III НІЙ бюЛЖЄІ

X 7310
Капітальний ремон і вуличного осві глення в еел.Хорошево 5Ю 2.30

селищний біОДЖСІ

9 7310
Каїн і алы ній ремон і покрівлі жн і нової о будинку №83 по вул ()р< пікова см і 
Насіннєве. Харківської о району. Харківській долаєм

1 016 о5о

селищний бюджеі

10 73Ю Каїн іа.іьнніі ремон і покрівлі жи їлової о б\ пінку №2 но ву і Ниннісва смі 
Насіннєве. Харківською району. Харківської обласі і. 377 620

се. ні ПІН II і і бюджсі

II 7310 Капітальний ремоні кухіших блоків.туалетних кімнаї іа коридорів будівлі 
іуртожитку (крім квартири №14 загальною площею 1 5.70кв.м ) по вулиці Миру 
№3 в селі Котляри, Харківського району. Харківської області" 890 210

селищний бюлжсі

12

7321

Капі тальний ремонт будівлі Комунального закладу « Безлюдівський заклад 
дошкільної осві ти (ясла-садок)» за адресою: Харківська область. Харківський 
район, см і Ьсзліодівка. в'їзд Стадіонний, 4А» 2 200 000

селищний бюджеі

ІЗ

7321

" Капітальний ремоні частини системи опалення в будівлі Комунального закладу 
"Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради" за адресою: Харківська 
область. Харківський район, емг Хорошеве. вул. Культури. № 35/пров 1 орького. 
№ 1"

1 064 488

селищний бюдже т

14

7321

Реконструкція приміщення Лизоілбівської ЗОНІ І-Ill СГУПСНІВ 3 Іірнб\ ДОВОЮ 
спорі пішої зали. їдальні та навчальних класів за адресою. Харківська об.і .
Харківський р-н. с Лпзоіубівка. в\л Шкільна. №22 Коригл ваиия 2о і іоо

СС.ПІННІШІ бю.ГЖСІ

15 735о
Розроблення схем планування іа забудови іери іорііі (місіоб\ пішої доку мсніанії) |00 000

16 7324 Реконструкції Васишівського селищного клубу за адресою вул Орі пікова. 45 смі. 
Насищено Харківського району Харківські)! обдаси 1 5 585 960

селищі ПНІ бюлжеі

17 7324 Каніїальний ремоні будівлі за адресою Харківська облає і ь. Харківський район, 
сел. Безлю ивка. плота Сіалюніш.2к 2 067312

сел ПІНІ ній бюдже І

IX 7324 Капі і а.іьііиіі ремоні внутрішньої вбиральні «Ку.іиуролої ічноїо невіру» іа 
адресою Харківська область. Харківський район, є Коїляри. вул Миру.З; 364237

СС.ЩПінІІИ ОЮ.ГЖЄ 1

19
7370

()б іашгупання майданчика (кангіальніїй ремон і ) для всіаііов.існня сиснії но 
вул.Зміївській сел. Ьсзліодівка Харківської о району Харківської облас 11 1 058 200.00

селищний бюджсі

20

7370

Каніїальний ремоні огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під 
сміти ві баки для збору ТІ IB за адресою: Харківська область.Харківський район, 
сел. Ьсзлюдівка, вул. Зміївська,48 497 300,00

селищний бюдже і

21

7370

Поточний ремонт каналізаційної мережі н Безлюдівському юридичному ліцею ім.
Івана 1 Іілконая за адресою: Харківська область.Харківський район, емт 
Ьсзліодівка. вул. Перемоги бул. 144-а 131 256.00

селищний бюджет

22
7370

Капітальний ремоні будівлі за адресою: Харківська область.Харківський р-н. суп 
Васшисве.вул. ()р< пікова.49 165 995.00

- і
73 7(

Каніїальний ремоні будівлі за адресою Харківська обласі ь.харківський 
район.смі Ьсзліодівка.вул. Зміївська.48__________________________________ _________ 697 7X0.01 .. _______



Микола К> (БЛИНОВ

24 Оплата технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для 
роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території Безлюдівської 

7370 селищної ради 6 000,00

селищний бюджет

2х Капі дальний ремонт м якої покрівлі будівлі котельної за адресою: Харківська 
7370 обдасть. Харківський район, смт Безлюдівка. в їзд Мостобудівників. ІЗ

селищний бюджеі
400000

26
7370 Сіпифінансунаїпія проекте "l ets do if

селищний біОЛЖс'І 
448 200.00

27 Відновлення елементів благоустрою братської мої или войїів-внзволії іслів у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр (капітальний ремонт) за адресою: вул 

7370 Миру.смт. Хорошево Харківського p-nv.Харківської обл.

селищний бюджеі

288 732.00
28

7370

Каш іальний рсмоіп приміщені. КПИ Безлюдівської селищної ради "Н11МД № 3 
Харківською району "Амбулаторія ЗІ ІСМ смт Хороіневс ( каб ХтЧб.каб №18.каб 
№21 .хол №5. №6.) іа адресою смі Хорошсвс вул Миру. буї.21

селищний бюлжеі

1 207 1 51.00

29
1 Іос.іуі н < нрофілакінчних випробувань силової іа оувплювальної
с.іскі ронроволкії.с.іск і р<'обладнанії я і а заземлюючих і ірис і роїв б\ дівсль
Комунальної о некомерційііоі о ніліірік мсіва Безлюдівської селищної ради "Невіру 

7370 первинної медичної і лопомої и №3 Харківською району"

СС.НІ 1IIний бюлже і

28 009.00
ЗО

Поточний ремоіп сані іаріїо-тсхшчної кімнати амбулаторії заі альної практики 
сімейної медицини сел. Безлюдівка за адресою: Харківська обл. Харківський р-н.

7370 сел., вул. Кооперативна, буд. 32"

селищний бюлжеІ

48 905.00
ЗІ Монтаж, налагодження автоматичної пожежної сигналізації, сповіщення про 

пожежу та передачі тривожних сповіщень в амбулаторії загальної первинної 
сімейної медицини (АЗІ ІСМ) за адресою: Харківська область. Харківський район.

7370 сел. Васищеве. ул.Зелена.36

селищний бюджет

210 500.00
32

Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за адресою:
Харківська облаєть.Харківський район.смі Безлюдівка. вул Зміївська 48 

7370 (кашіальниіі ремоіп )

селищний бюджсі

366 288.00
3 3

7370 Сі і івфі і ш псування проекту "1II І Р Клініка"
сели пішій бюлже 1

456 803.00
34 консультаційні послуги у сфері стратегічного планування розвитих іерпгоріальної 

7370 громади:

селищний бюлжеІ
50 000.0(1

Капітальний ремоіи покрівлі будівлі <а адресою Харківська обласі ь. Харківський 
7370 район.смі Безлюдівка вул. 1 Іеремоги №85Л

селищний бюджсІ

431 188.00
Зб

1 Іри.оХ11НІЯ КОМІІ.ІСКІ\ 
7325 фхібол на ісрпіорії см

>6ладнання іля оо.іані і \ вашія спорившої площадки хокей і 
і Хорошево (наїїротіїсалівнпчої о юварнсі ва "Чиє 11 прулті")

СС.ІШІШІІЙ 1 ЧОДЖСІ

600 000.00
37

150 Капітальні видагки(іірилбання компюіерної іехніки.меблі.інше)
Сс'ЛИЩІШЙ бюлже 1 

587 598.00
38

2111 Поточні трансферти, капітальні трансферти

селищний бюлже 1

1 772 380.00
39

8130 Забезпечення діяльнос ті місцевої пожежної охрони

селищний бюдже т

1 437 499.00
4І>

6030 Капііальш придбання

селищний бюлжсі

4 034 800.00
41

6030 капігальний ремоіп огорожі стадіону та іляданьких трибун

селищний бюджсІ

600 000.00
42

6030 придбання намяїникх воїнам ні іериапіоііа.нс і ам

селищний бюлже 1

36 900.00
43

3241 Каш іалый придбання

селищний бюлже 1

124 ІЗб.оо
44

/Ю с

5()31 Кап і#і. К&І і уЦфяИоа пня

СС. ПІННІ НІ і бюджс 1

15 ооо.оо

Вс ■ та 40 315 841
Бе і. і київський сели



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАЄТІ
XV сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 05 листопада 2021 року

Про приймання майна із комунальної 
власності Мереф’янської міської ради 
до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради

Розглянувши рішення XVI сесія Мереф’янської міської ради
VIII скликання від 24 вересня 2021 року «Про передачу майна із комунальної 
власності Мереф’янської міської ради до комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради», керуючись статтями 26. 25, 59, 60, ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Прийняти майно із комунальної власності Мереф’янської міської ради, 
яке обліковувалося на балансі «Мереф’янської центральної районної лікарні» до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради згідно із додатками 1-3.

2. Передати майно, прийняте у власність Безлюдівської селищної ради на 
баланс та у оперативне управління Комунальному пскомерційному 
підприємству Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної 
допомоги №3 Харківського району».

3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з 
генеральним директором Комунальному некомерційному підприємству 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги №3 
Харківського району» здійснити необхідні заходи щодо виконання н.І та п.2 
цього рішення, згідно з вимогами^нщдного законодавства України.

4. Контроль за виконанн^^ріН/6йняч{]окласги на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фіна^^^лшко^уїжої власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № I
до рішення XV сесії 
Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання віл 05.1 І 2021 
2021 р. "Про приймання майна із 
ком\ кальної власності
Мереф янської міської ради до 
ком} кальної власності 
Безлюдівської селищної ради"

Перелік майна, що передасться із комунальної власності Мереф’янської міської ради, яке обліковувалося на балансі 
«Мереф’янської центральної районної лікарні» до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

(осовні засоби)

Перелік обладнання та машин (рах, 1014)

Найменування Інвентарний 
номер К

іл
ьк

 
іє

н» Первісна 
вартість грн.

Сума зносу 
грн.

Залишкова 
вартість грн.

Дата 
надходження

1 2 3 4 5

Рентгенапарат ORALIX-AC 
(дентальний)зав. № 02052091 (10470034)

10470034 1 17 435.(Ю 17 435.00 0.00 22.09 2002

Апарат рентгенівський 
флюорографічний стаціонарний І2Ф7 
wb.hom.34 (10470023 І)

10470023 1 82 500.00 82 500.00 0.00 01.05.2002

1 Іеі агоскоп (10470035) 10470035 1 1 663.00 1 663.00 0.00 ІЗ 08 2007
Комплекс рентгенівський діагностичний 
стаціонарний РУМ-20 зав V- 4 102008 
(10470191 1)

10470191 1 162 857.00 162 857.00 0.00 1 5.06.1994

1 того по субрахунку : 1014 4 264 455,00 264 455,00 0,00



Дода гок № 2 
Безлюдівської селищної 
ради
VIII скликання від 
05.11.2021 2021р. 
"Про приймання майна 
із комунальної 
власності
Мереф’янської міської 
ради до комунальної 
власності Безлюдівської 
селищної ради"

Перелік майна, то передасться із комунальної власності Мереф’янської міської ради, яке 
обліковувалося на балансі «Мереф’янської центральної районної лікарні» до комунальної власності 

Безлюдівської селищної ради 
(необоротні матеріальні активи)

Перелік необоротних матеріальних активів pax.1122)

Найменування
Інвен гарнії 

й номер

К
іл

ьк
іс

ть Первісна 
вартість 

грн.

Сума 
зносу 
і рн.

Зали пі ко 
ва 

вар гість 
і рн.

Да га 
надходженії 

я

1 2 3 4 5
Касета agfa+ckb400 24x30 11261162 1 616.50 308.00 308.50 01.01.2000
Фонарь не актив.для рент.пленки 1124085 Э 933.00 467.00 466.00 01.01.2007
1 кран cawose4 (400) і3/18 11261170 1 325.00 163.00 162.00 01.01.1999
Касет а agfa + ckb400 18x24 11261161 2 964.00 482.00 482.00 01.01.2000
Фартух просвинцований 11261172 1 1 200.00 600.00 600.00 01.01.201 1
Флюороскоп 11261167 1 105.00 53.00 52.00 01.01.1994
Касета рентгенівська 24*30 1124039 1 368.00 184.00 184,00 01.01.2007
Касета срв 13x18 11261163 2 636.00 318,00 318,00 01.01.2000
Касета agfa+ckb400 30/40 11261160 3 2 722.50 1 360.50 1 362.00 01.01.2000
Касета рентгенівська 30*40 1124040 1 532.00 266.00 266.00 01.01.2007
Ітого по субрахунку : 1122 15 8 402,00 4 201,50 4 200,50



Додаток №3 
до рішення XV сесії 
Без. Іюді вс ької се. 11 н цної 
ради
VIII скликання від 
05.11.2021 2021р. "Про 
приймання майна із 
комунщі ьної вдаєності 
Мереф’янської міської 
ради до комунальної 
власності Безлюдівської 
селищної ради"

Перелік майна, що передасться із комунальної власності Мереф’янської міської ради, яке 
обліковувалося на балансі «Мереф’янської центральної районної лікарні» до комунальної 

власності Безлюдівської селищної ради (малоцінні швидкозношу вальні предмети)

Перелік малоцінних швидкозношуваних предметів (рах. 1812)
N 

з/п Рахунок Назва Кількіст 
ь Од. виміру Ціна Сума

1 2 3 4 5 6 7
1812 Рукавички 1 ш І 5.00 5.00
1812 Негатоскоп 1 їй і 16.00 16.00

_■) 1812 Фартух рен і єн і вс ьк и й 1 ш г 1 1.00 1 1.00
4 1812 Екран підсилюючого зображенн шт 75.00 75.00
5 1812 Негатосоп шг 92.00 92.00
6 1812 Фартух 1 III 1 50.00 50.00
7 1812 Екран комбінірований 1 Ш 1 16.00 16.00
8 1812 Ліхтарик зелений 3 111 1 9.33 28.00

1 іоі о по субрахунку : 1812 10 293,00



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05 листопада 2021 року

Про затвердження Програми забезпечення 
засобами медичного призначення для 
протиепідемічного захисту населення 
від коронавірусу COVID-I9 на 2021 рік.

У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією з питань захворювання 
на COVID-19 та необхідністю затвердження Програми забезпечення засобами 
медичного призначення для протиепідемічного захисту населення від 
коронавірусу COVID-19 на 2021 рік, керуючись статтею 25, пунктом 22 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення засобами медичного призначення 
для протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COVID-I9 на 2021 
рік (додається).

2. Фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради забезпечити 
фінансування в межах затверджених асигнувань у селищному бюджеті на 
відповідний рік.

3. Контроль за виконаїшям-г^іщіення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економ і ки^^ті^цавфта^омуііа:іьііої власності (1 Іідконай А.Б.).

ЗЛ ЮДІ вс ь к и и селищний f о л о Микола КУЗЬМІНОВ



рішенням XV сесії Безлюдівської

ЗАТВЕРДЖЕНО

Програма забезпечення засобами медичного 
призначення для протиепідемічного захисту 

населення від коронавірусу COVID-19 

на 2021 рік.

смт. Безлюдівка



Вступ

Програма забезпечення засобами медичного призначення для 
протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COV1D-19 (далі 
Програма ) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони 
здоров’я, протидії поширенню коронавірусної хвороби на території 
Безлюдівської ОТГ, для надання протиепідемічного захисту мешканцям 
громади, а також для забезпечення пацієнтів відповідними засобами медичного 
призначення для виявлення коронавірусу COVID-19.

В основу Програми покладені положення Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 1.03.2020 року №21 1 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19» та відповідні статті Бюджетного 
кодексу України.

Наразі склалася напружена епідситуація з питания захворювання на 
COVID-19, невпинно збільшується кількість громадян, які захворіли на 
коронавірусну хворобу. У тому числі зростає кількість осіб, які хворіють у 
важкій формі, також збільшився показник смертності.

Так на обліку у лікарів КНП «ЦПМД №3 Харківського району» станом 
на 01.11.2021 року перебуває 797 хворих на корона вірусну хворобу. І цей 
показник невпинно збільшується.

Наразі для дієвої роботи по запобіганню поширенню коронавірусної 
хвороби медпрацівникам необхідні для роботи Експрес-тести для виявлення 
антигену до вірусу COVID-19 та Комплекти для забору та транспортуванню 
біологічних зразків. А також КНП «ЦПМД №3 Харківського району» для 
визначення результату необхідно двічі на тиждень забезпечити 
транспортування тестів до Харківською обласного центру контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України (с. 1 Іомірки) та у зворотному напрямку.

Наразі вищевказані засоби медичного призначення до підприємства з 
централізованих поставок не надходять, а НСЗУ надає кошти лише за медичні 
послуги.

Дана ситуація унеможливлює надання своєчасної та кваліфікованої 
медичної допомоги мешканцям та не забезпечує виконання протиепідемічних 
заходів.

Стійкі тенденції до зростання захворюваності та смертності від COVID- 
19 потребують невідкладної допомоги мешканцям громади Безлюдівської 
селищної ради.

І Іідприємство наразі працює в умовах децентралізації та нових 
повноважень територіальних громад.

Згідно статті 89 Бюджетною кодексу України органи місцевого 
самоврядування фінансують програми громадського здоров’я та місцеві 
програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які 
належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання 



населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення.

Мета та основні завдання програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів 
з попередження та недопущення поширення на території Безлюдівської ОТГ 
гострих респіраторних хвороб, спричинених кононавірусом COV1D-19, надання 
своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги мешканцям громади та 
забезпечення їх відповідними засобами медичного призначення для виявлення 
коронавірусу COVID-19.

Основні завдання Програми

Забезпечення мешканців Безлюдівської ОТІ безкоштовними 
Експрес-тести для виявлення антигену до вірусу COVID-19 та Комплекти для 
забору та транспортуванню біологічних зразків.

підвищення рівня обізнаності та інформування населення з 
проведенням заходів щодо протидії коронавірусній хворобі та роз'яснення 
стосовно виявлення ранніх симптомів, схожих на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

постійний моніторинг рівня захворюваності COVID-19.

виділення коштів на паливно-мастильні матеріали для 
транспортування тестів автомобілями підприємства до Харківською обласного 
центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України (с. Помірки) та у 
зворотньому напрямку.

Фінансове забезпечення програми

Фінансування Програми буде здійснюватися відповідно до законодавства 
за рахунок коштів бюджету Безлюдівської селищної ради , а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовна потреба у фінансуванні:



2021 рік
вартість, 

грн. кількість, шт. сума, грн.
Експрес-тести для 
виявлення антигену 
до вірусу COVID-19 130,00 1538 199 940,00
Комплекти для 
забору та 
транспортуванню 
біологічних зразків 28,00 4200 117 600,00

Транспортування 
тестів (бензин) 9 000,00
Загальна сума 326 540,00

Розрахунок потреби паливно-мастильних матеріалів:
На місяць автомобільним транспортом здійснюється 8-10 поїздок до 

Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України (с. Помірки). Відстань поїздки в обидві сторони -85км.(з урахуванням 
заїзду до с. Хорошеве та с. Котляри). Ви грати бензину на 100км -15,6л. Загальні 
витрати бензину на місяць -132,60л. Вартість 1л. палива - 35грн. Отже сума на 
місяць складає - 4 641,00грн., а на рік - 55 692,00грн.

Очікувані результати

- забезпечити пацієнтів безкоштовними Експрес-тести для 
виявлення антигену до вірусу COVID-19 та Комплекти для забору та 
транспортуванню біологічних зразків

- підвищити рівень профілактики та забезпечити проведення своєчасної 
діагностики коронавірусної хвороби;

- зменшити соціально-економічні втрати населення громади у зв’язку з 
пандемією COVID-19.

- забезпечити транспортування тестів автомобілями підприємства 
до Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб 
МОЗ України (с. Помірки) та у зворотньому напрямку.

Контроль за реалізацією програми

В реалізації програми беруть участь відповідальні фахівці Безлюдівської 
селищної ради, генеральний директор КНП «ЦПМД № 3 Харківського 
району», завідувачі амбулаторій ЗПСМ, сімейні лікарі.



Контроль за реалізацією програми здійснюють відповідальні фахівці 
Безлюдівської селищної ради, генеральний директор КНП «ЦПМД № З 
Харківського району».

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



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 05 листопада 2021 року

Про внесення змін до рішення II
сесії Безлюдівської селищної
ради VIII скликання від
22.12.2020 року «Про селищний
бюджет Безлюдівської селищної
ради на 2021 рік» та додатків до
нього (зі змінами)
(20526000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 193 467 203 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 189 853 505 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 3 613 698 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 220 266 865 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 169017 021 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету - 51 249 844 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 20 836 484 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 47 636 146 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 



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

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

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

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

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 81 819 000 гривень згідно з додатком 6 
до цього рішення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 
норм Бюджетного кодексу У країни:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом 
двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням;

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

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

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених 
кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 
зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, 
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник 
бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере 
бюджетні зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із 
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 
погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 рік, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 
цього рішення.



Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих ЛІМІТІВ 
споживання.

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

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 
Безлюдівській селищній раді, в особі начальника Фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за 
напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами 
програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 
фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 
змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 
змінами), за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до 
рішення селищної ради про селищний бюджет.

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про 
міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Секретарю Безлюдівської селищної ради (Стасєва Я.Ю.) забезпечити 
оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу 
України.

18. Контроль за виконанням цьрго'рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, економіки, фінанс^^дамуцф^Нрї власності (Підкопай А.Б.).»

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ

« Р А '



Додаток №1
до рішення XV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05 J1.2021 року 
Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської 

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

доходи
місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000___________________________

(код бюджету)
(грн.)

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 139 823 245,00 139 803 745,00 19 500,00 0,00

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

ринкової вартості
78 332 553,00 78 332 553,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 78 332 553,00 78 332 553,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати

71 495 853,00 71 495 853,00 0,00 0,00

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

3 156 000,00 3 156 000,00 0,00 0,00

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

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

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

результатами річного декларування

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

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 855 100,00 1 855 100,00 0,00 0,00

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

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

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

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 747 300,00 747 300,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 716 200,00 716 200,00 0,00 0,00

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

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

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

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

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11 288 500,00 11 288 500,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 961 700,00 1 961 700,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 961 700,00 1 961 700,00 0,00 0,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції)

6 982 800,00 6 982 800,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 6 982 800,00 6 982 800,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів

2 344 000,00 2 344 000,00 0,00 0,00

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

48 327 592,00 48 327 592,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 28 542 904,00 28 542 904,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
18 700,00 18 700,00 0,00 0,00

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

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

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
850 500,00 850 500,00 0,00 0,00

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

9 139 004,00 9 139 004,00 0,00 0,00

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

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

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 187 500,00 1 187 500,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 402 600,00 1 402 600,00 0.00 0,00

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

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



18050000 Єдиний податок 19 784 688,00 19 784 688,00 и,ии v,w

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 673 000,00 1 673 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 17 531 688,00 17 531 688,00 0,00 0,00

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

580 000,00 580 000,00 ■ 0,00 0,00

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

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

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

13 500,00 0,00 13 500,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти

3 400,00 0,00 3 400,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини

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

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

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 127 100,00 127 100,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 127 100,00 127 100,00 0,00 0,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

54 000,00 54 000,00 0,00 0,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 73 100,00 73 100,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності
356 800,00 356 800,00 0,00 0,00

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

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

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

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

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном
148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

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

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

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

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

11 200,00 11 200,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством

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

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

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

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

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

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

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

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

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

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади

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

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 142 950 945,00 140 420 145,00 2 530 800,00 327 700,00

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

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

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

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

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

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

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

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

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

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

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

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



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

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

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

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

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

утворився на початок бюджетного періоду

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

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

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

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

державного бюджету

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

X Разом доходів // у он У Xa/)Jf ,
і/ ° <<<>------хЧ

\ 193 467 203,00 
\\

4__\ ........

189 853 505,00 3 613 698,00 1 410 598,00

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 2 
до рішення XV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 року Про 
внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської 

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

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

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

Микола КУЗЬМІНОВ

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 26 799 662 -20 836 484 47 636 146 47 636 146

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ

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

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету 26 799 662 -20 836 484 47 636 146 47 636 146

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

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

-45 194 568 45 194 568 45 194 568

X Загальне фінансування 26 799 662 -20 836 484 47 636 146 47 636 146
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 26 799 662 -20 836 484 47 636 146 47 636 146

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

602400
Кошти, що передаються із загального фоуду"“ 
бюджету до бюджету розвитку (спецімИюій а 
фонду)

с -45 194 568 45 194 568 45 194 568

X Загальне фінансування І -20 836,484 47 636 146 47 636 146

Безлюдівській селищний голова 2

1



Додаток №3
до рішення XIV сесії VIII скликання

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

22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради 
на 2021 рік> та додатків до нього

(20526000000) 
(код бюджету)

РОЗПОДІЛ 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 
споживання

3 НИХ

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

3 НИХ

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Безлюдівська селищна рада 88 941 824,00 77 986 006,00 38 279 515,00 11 969 245,00 10 955 818,00 46 211 672,00 44 740 372,00 1 342 800,00 0,00 0,00 44 868 872,00 135 153 496,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 88 941 824,00 77 986 006,00 38 279 515,00 11969 245,00 10 955 818,00 46 211 672,00 44 740 372,00 1 342 800,00 0,00 одо 44 868 872,00 135 153 496,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 21 680 050,00 21 680 050,00 15 093 176,00 1 129 415,00 одо 587 598,00 587 598,00 одо 0,00 одо 587 598,00 22 267 648,00

0110150 0150 0111

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

20 514 377,00 20 514 377,00 14 137 706,00 1 129 415,00 0,00 587 598,00 587 598,00 0,00 0,00 0,00 587 598.00 21 101 975,00

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

1 165 673,00 1 165 673,00 955 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 165 673,00

1000 ОСВІТА 26 014 485,00 26 014 485,00 12 664 676,00 8 240 950,00 ОДО 1323 300,00 0,00 1 323 300,00 0,00 0,00 0,00 27 337 785,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 17 385 945.00 17 385 945,00 10 717 046,00 2 288 540,00 0,00 1 323 300,00 0,00 1 323 300,00 0,00 0,00 0.00 18 709 245,00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 5 936 870,00 5 936 870,00 0,00 5 936 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5 936 870,00

0111026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 15 540,00 15 540,00 0,00 15 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 540,00

Q111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 2 376 130,00 2 376 130,00 1 947 630,00 0,00 Q.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0.00 2 376 130,00

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 300 000,00 300 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300 000,00

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

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

1 497 980,00 1 497 980,00 0,00 0,00 0,00 274 400,00 274 400,00 0,00 0,00 0,00 274 400.00 1 772 380,00



0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом 131 300,00 131 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 131 300,00

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 1 222 434,00 1 222 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0( 0.00 0,00 1 222 434,00

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 100 000,00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я 426 680,00 426 680.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 426 680,00

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

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку 36 000.00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 36 000,00

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

3 545 000,00 3 545 000,00 0,00 0,00 о.оо 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3 545 000,00

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

50 000,00 50 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 50 000,00

0113140 3140 1040

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

414 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 414 000,00

0113160 3160 1010

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

200 000,00 200 000.0( 0,00 0,00 о.ос 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 200 000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 700,00 4 700.00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 5 756 695,00 5 756 695,00 4 576 271,00 0,00 0,00 124 136,00 124 136,00 0,00 0.00 0.00 124 136.00 5 880 831,00

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

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 5 569 390,00 5 569 390,00 3 213 420ДО 982 580,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 одо 0,00 100 000,00 5 669 390,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 227 800,00 1 227 800,00 754 030,00 162 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 227 800,00

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

4 341 590,00 4 341 590.00 2 459 390,00 819 660,00 0,00 100 000.00 100 000,00 0,00 0,00 0.00 100 000,00 4 441 590Д0

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 1 375 810,00 1 375 810,00 917 068,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 390 810,00

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 230 000,00

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 145 810,00 1 145 810,00 917 068,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0.00 15 000,00 1 160 810,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 16 157 415,00 5 201 597,00 890 270,00 1511880,00 10 955 811,00 9 508 205,00 9 508 205,00 0,00 0,00 0,00 9 508 205,00 25 665 620,00

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

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів 983 700,00 983 700,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 700,00



0116020 6020 0620

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

10 955 818,00 0,00 0,00 0,00 10 955 818,00 4 836 505,00 4 836 505,00 0,00 0,00 0,00 4 836 505,00 15 792 323,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 554 570.00 3 554 570,00 890 270,00 1 091 880,00 0,00 4 671 700,00 4 671 700,00 0,00 0.00 0,00 4 671 700,00 8 226 270,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 062 246,00 2 062 246,00 0,00 0,00 ОДО 34 259 533,00 34 131 033,00 0,00 0,00 0,00 34 259 533,00 36 321 779,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 120 050,00 120 050,00 0,00 0,00 0,00 49 064,00 49 064,00 0,00 0,00 0,00 49 064,00 169 114,00

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

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 284 488,00 3 284 488.00 0,00 0,00 0,00 3 284 488,00 3 284 488,00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 017 509,00 18 017 509.00 0,00 0,00 0,00 18 017 509,00 18 017 509ДО

0117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 600 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0.00 0,00 100 000.00 100 000,00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 620 682,00 620 682,00 0,00 0,00 0,00 5 871625,00 5 871 625,00 0,00 0.00 0,00 5 871 625,00 6 492 307,00

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури 38 630,00 38 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 38 630,00

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

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

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2 000,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 128 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 128 500,00 128 500,00

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 1 537 499,00 1537 499,00 920 784,00 104 420,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 556 999,00

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

0118130 8130 .0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони 1 437 499,00 . 1 437 499,00 920 784,00 104 420,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 437 499,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 379 572,00 73 379 572,00 52 564 932,00 667 353,00 0,00 3 435 160,00 2 703 360,00 731 800,00 68 696,00 0,00 2 703 360,00 76 814 732,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 379 572,00 73 379 572,00 52 564 932,00 667 353,00 0,00 3 435 160,00 2 703 360,00 731 800,00 68 696.00 0,00 2 703 360,00 76 814 732,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ , 2 077 242,00 2 077 242.00 1 596 238,00 0,QO 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 2 167 242Д0

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

2 077 242,00 2 077 242,00 1 596 238,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 2 167 242Д0

1000 ОСВІТА 69 840 318,001 69 840 318,00 49 774 634,00 667 353,00 0,00 3 345 160,00 2 613 360,00 731 800,00 68 696,0(1 0,00 2 613 360,00 73 185 478,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 17 591 969,00 17 591969,00 8 311 042,00 321 563,00 0,00 1 359 600,00 714 000,00 645 600,00 0,00 0,00 714 000,00 18 951 569,00



0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 3 521 764,00 3 521 764,00 2 442 226,00 345 790,00 0,00 263 700,00 177 500,00 86 200,00 68 696.00 0,00 177 500,00 3 785 464,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 44 606 300.00 44 606 300,00 36 562 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 606 300,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 485 920,00 485 920,00 0,00 0,00 0,00 1 325 100,00 1 325 100,00 0,00 0,00 0,00 1 325 100,00 1811020,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфер 
освіти 2 486 003.00 2 486 003,00 1 930 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2 486 003,00

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

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 573 474,00 573 474,00 460 224,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000.00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 658 474,00

0611181 1181 0990

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

39 311,00 39 311,00 0.00 0,00 0.0( 28 795,00 28 795.00 0,00 0,00 0,00 28 795.00 68 106,00

0611182 1182 0990

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

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

0611200 1200 0990

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

68 640,00 68 640,00 37 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 640,00

0611210 1210 0990

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

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

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 1 462 012,00 1 462 012,00 1 194 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 462 012,00

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

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради

6 695 625,00 6 695 625,00 3 745 870,00 0,00 0,00 1 603 012,00 1 603 012,00 0,00 0,00 0,(МІ 1603 012,00 8 298 637,00

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 695 625,00 6 695625,00 3 745 870,00 0,00 0,0< 1 603 012,00 1 603 012,00 0,00 0,00 0,00 1603 012,00 8 298 637,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 4 735 350,00 4 735 350,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 одо 45 000,00 4 780 350,00

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

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

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1960 275,00 1 960 275,00 0,00 0,00 0,00 1 558 012,00 1 558 012,00 0,00 0,00 0,00 1 558 012,00 3 518 287,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на у?
співфінансування інвестиційних проектів

С (0.<Й 
: лд р

о 0,00 0,00 0,00 384 800.00 384 800.00 0,00 0,00 0,00 384 800.00 384 800,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету // v <\ V "
х"1і 610 275;9Qs __ _

<^?Ч>10^75,00 0,00 0,00 0,00 6 012,00 6 012,00 0,00 0,00 0,00 6 012,00 1 616 287,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціальні 
економічного розвитку регіонів іЬж

її S Р (X 0,00 0,00 0,00 1 167 200,00 1 167 200,00 0,00 0,00 0,00 1 167 200,00 1 517 200,00

X X X УСЬОГО V.* 94 59О^Кб0 12 636 598,00 10 955 818,00 51 249 844,00 49 046 744,00 2 074 600,00 68 696,0(1 0,00 49 175 244,00 220 266 865,00

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 4 # .

до рішення XV сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 року

Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 05.10.2020 року «Про селищний бюджет 

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

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі змінами)
___________________________20526000000__________________________

(код бюджету)

(грн.)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

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

9 700

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

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

1 893 300

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

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

. 68 640

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

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

700 901

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

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

348 060

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

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

ЗО 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 30 800



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

9 970

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

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

41 310

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

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

36 864

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

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

50 000

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

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

948 974

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 948 974
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

38 141

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

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

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

. 282 898

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

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

800 000

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 800 000

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

X загальний фонд 49 433 360

X спеціальний фонд 1 082 898

(ГРН,)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету / 

Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / 
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту Усього

1 2 3 4



І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інша субвенція на утримання гуртків дитячої та 

юнацької творчості (ЦДЮТ)
905 056

20549000000 Південноміська рада 905 056
3719770 9770 Інша субвенція для відшкодування витрат на оплату 

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

349 219

20532000000 Височанська селищна рада 349 219
3719770 9770 Інша субвенція на утримання військовослужбовців, які мешкають у 

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

100 000

20325200000 Районий бюджет Харківського ройону 100 000
3719770 9770 Інша субвенція на утримання Комунального некомерційного 

підприємства Харківської районної ради «Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Лісова галявина», розташованого за 
адресою: вул. Громадянська, 1-а сел. Високий, Харківський район, 
Харківська область, як правонаступнику Позаміського дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова галявина» Харківської 
районної ради

256 000

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

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

300 000

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

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

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

6 012

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

проектів на придбання мультифункціональних спортивних 
майданчиків

384 800

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

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

1 117 200

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

виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

50 000

99000000000 Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби 
безпеки України в Харківській області

50 000

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 3 518 287
X X загальний фонд 1 960 275
X X '.'-Асоціальний фонд 1 558 012

! * ----зs'
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Додаток №5 
до рішення XV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 року
Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської 

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

РОЗПОДІЛ 
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році (зі змінами)
_________________ 20526000000___________________________

(код бюджету)

(грн)

Код Програмно' 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 
головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

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

роботи

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, % *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 44 740 372,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 44 740 372,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 587 598,00

0110150 0150 0111

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

587 598,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 587 598,00 100,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я * 274 400,00

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

274 400,00

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

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
124 136,00

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

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

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ■ 100 000,00



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

100 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 100 000,00 100,00
5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 15 000,00

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 15 000,00 100,00
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 9 508 205,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги 4 836 505,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 4 836 505,00 100,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 671 700,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 4 071 700,00 100,00
Капітальний ремонт огорожі стадіону та 
глядацьких трибун в смт Безлюдівка 2021 - 2021 600 000,00 0,00 600 000,00 100,00

700Й ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 34 131 033,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 49 064,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 49 064,00 100,00
0117310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 2 944 110,00

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

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

Капітальний ремонт кухонних блоків, 
туалетних кімнат та коридорів будівлі 
гуртожитку (крім квартири №14 загальною 
площею 15,7 кв.м.) по вулиці Миру №3 в селі 
Котляри Харківського району, Харківської 
області

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

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

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

• *

Капітальний ремонт покрівлі житлового 
будинку №83 по вул. Орєшкова в 

смт.Васищеве Харківського району, 
Харківської області

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

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

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



Капітальний ремонт будівлі Комунального 
закладу "Безлюдівський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок)" за адресою: Харківська 
область, Харківський р-н смт.Безлюдівка, 
в'їзд Стадіонний 4А

2021 - 2021 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 100,00

Капітальний ремонт частини системи 
опалення у будівлі КЗ «Хорошівський ліцей» 
Безлюдівської селищної ради за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт 

Хорошеве, вул. Культури №35/пров. Горького 
1

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

Реконструкція приміщення Лизогубівської 
ЗОШ І-Ill ступенів з прибудовою спортивної 

зали, їдальні та навчальних класів за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 
Лизогубівка, вул. Шкільна, №22. Коригування

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

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 18 017 509,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 364 237,00 100,00
Капітальний ремонт будівлі за адресою смт
Безлюдівка площа Стадіонна, 2к 2021 - 2021 5 343 887,00 0,00 2 067 312,00 39,00

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

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

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

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 600 000,00 100,00
0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 100 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 100 000,00 100,00
0117370 7370 0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 5 871 625,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 27 893,00 100,00
Співфінансування проекту HELP Клініка: 
доступність до якісних медичних послуг 2021 - 2021 282 898,00 0,00 282 898,00 100,00
Відновлення елементів благоустрою 
братської могили воїнів-визволителів у 
Великій Вітчизняній війни 1941-1945 рр. за 
адресою: вул. Миру, в смт. Хорошево, 
Харківського р-ну, Харківської обл.

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

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

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

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

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



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

Мостобудівників, 13

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

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

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

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

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

Капітальний ремонт приміщень КНП 
Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 
Харківського району» Амбулаторія ЗПСМ 
сел. Хорошеве (каб. №16, каб.№18, каб.№21, 
хол №5, хол №6) за адресою: сел.
Хорошеве, вул. Миру, буд. 21

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

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

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

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

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

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

3 264 237,00

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

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці Тихас. Котляри Харківського району 
Харківської області

2021 - 2021 1 542 5.77,00 0,00 1 542 577,00 100,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 703 360,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 703 360,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 90 000,00

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

. 90 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 90 000,00 100,00
1000 ОСВІТА 2 613 360,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

714 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 714 000,00 100,00



0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними 
ресурсними центрами

177 500,00

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

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

1 325 100,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 1 325 100,00 100,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників

85 000,00

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

0611181 1181 0990

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

28 795,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 28 795,00 100,00

0611182 1182 0990

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

282 965,00

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

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 

селищної ради

1 603 012,00

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 

селищної ради

1 603 012,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 45 000,00

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

45 000,00

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

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів

384 800,00

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

Капітальнівидатки 2021 - 2021 0,00 0,00 6 012,00 100,00

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

1 167 200,00

II вльнів^втй^\) 2021 - 2021 0,00 0,00 1 167 200,00 100,00
X X X

УСЬОГО і ;

___________________ ______ Leu КА5 ),ц? X X X 49 046 744,00 X
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 6
до рішення XV сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 року Про внесення змін 
до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 

22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради 
на 2021 рік» та додатків до нього 

(20526000000) 
(код бюджету)

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зі змінами) 
20526000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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

(головнийи розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку 
позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 
сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 -2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2025 роки.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

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

створення), міської, селищної, сільської рад

587 598 587 598 587 598



0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

1 772 380 1 497 980 274 400 274 400

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

124 136 124 136 124 136

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

100 000 100 000 100 000

0115031 15 000 15 000 15 000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4 671 700 4 671 700 4 671 700

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрію 169 114 120 050 49 064 49 064

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово- 

комунального господарства
2 944 ПО 2 944 ПО 2 944 ПО

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

0117324 7324 0443
Будівництво установ та закладів 

культури
18 017 509 18 017 509 18 017 509

0117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту
600 000 600 000 600 000

117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 
документації)

100 000 100 000 100 000

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій
6 492 307 620 682 5 871 625 5 871 625

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони
1 437 499 1 437 499

.0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом

Програма боротьби із 
захворюванням на туберкульоз 

на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
131 300 131 300

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Комплексна програма 
«Цукровий діабет» на 2021 рік.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
1 222 434 1 222 434



0112145 2145 0764
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих
Регіональна програма 

"Онкологія" на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
100 000 100 000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

Цільова програма по наданню 
адресної грошової допомоги 

хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають 

на території сіл та селищ, які 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради та 
отримують програмний 

гемодіаліз, на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 140 50 140

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

Програма лікарського 
забезпечення мешканців сіл та 

селищ, які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання 

на 2021-2023 рр.

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 000 50 000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

Програма забезпечення 
засобами медичного 

призначення для 
протиепідемічного захисту 
населення від коронавірусу 

COVID-19 на 2021 рік

Рішення XV сесії 
VIII скликання від 

05.11.2020 року
326 540 326 540

* »

Програма соціального захисту 
населення сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2'021 року *

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

10 000 10 000



0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

36 000 36 000

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
3 545 000 3 545 000

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

50 000 50 000

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

200 000 200 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

5 756 695 5 756 695

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення
1 150 140 1 150 140

0113140 3140 1040

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

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

Програма організації літнього 
відпочинку та оздоровлення 

дітей, які проживають на 
території сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
414 000 414 000

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

Програма розвитку культури та 
туризму, оновлення та охорони 

культурної спадщини сіл та 
селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
283 500 283 500

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

спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у селах та 

селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
230 000 230 000



0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів

Програма поводження з 
твердими побутовими відходами 

на території сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
983 700 983 700

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма по благоустрою, 
озеленення стану довкілля сіл та 

селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
3 514 970 3 514 970

0116020 6020 0620

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

житлово-комунальні послуги

Програма фінансування 
підтримки комунальних 

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

Рішення X сесії VIII 
скликання від 

15.06.2021 року
15 792 323 10 955 818 4 836 505 4 836 505

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

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

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

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

0118110 8110
Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Програма забезпечення 
пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення XV сесії 
VIII скликання від 

05.11.2021 року
100 000 100 000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Програма охорони 
навколишнього природного 

середовища сіл та селищ, що 
увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
19 500 19 500

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (головнийи розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)



Програма «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 рік

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
71 082 71 082

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

26 618 26 618

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами
3 705 3 705

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

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

селищної ради на 2021-2022 
роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
748 347 748 347

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2025 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
313 984 313 984

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, 

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

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської 

селищної ради (відповідальний 
виконавець)



3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

3719800 . 9800

3719800 9800

X X

Безлюдівський селищний голова

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
________ розвитку регіонів________

Субвенція з місцевого бюджету

Комплексна Програма по 
захисту державного 

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

корупції та організованій 
злочинній діяльності на 
території Безлюдівської 

селищної ради Харківської 
області на 2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000 50 000

Програму забезпечення 
пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядок на 

2021-2025 роки”

Рішення V сесії VIII 
. скликання від 
09.02.2021 року

300 000 300 000

Програма "Поліцейський офіцер 
громади" Безлюдівіської 

селищної ради на 2021 - 2023 р.

Рішення VIII сесії
VIII скликання від

19.05.2021 року
1 117 200 1 117 200 1 117 200

X X 81 819 000 35 891 928 45 927 072 45 907 572

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 7
до рішення XV сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 року Про 
внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 22.12.2020 року «Про селищний 

бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та 
додатків до нього 

(20526000000) 
(код бюджету)

ЛІМІТИ 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету 

на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№ 
з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання 

тис. м3
Водовідведення

3 тис. м
Електроенергія 

тис. кВт/год
Природний газ 

тис. м3
Вугілля т. Пелети т. Дрова 

куб.м.

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

ради
4,94 75 50

Разом 2 872,832 8,83 748,299 45,086 75 4 70

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

К Р?



Пояснювальна записка
до рішення XV сесії VIII скликання від 05 листопада 2021р. селищної 

ради "Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради
VIII скликання від 22 грудня 2020 р. "Про селищний бюджет 

Безлюдівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами)

При внесенні змін враховані вимоги Бюджетного Кодексу України щодо 
внесення змін до рішення про селищний бюджет.

Для ефективного використання наявного фінансового ресурсу селищного 
бюджету з урахуванням потреби в додаткових коштах та з метою забезпечення 
у повному обсягу захищених статей видатків, додаткових необхідних видатків, 
забезпечення балансування, та відповідності розписів у частині міжбюджетних 
трансфертів між місцевими бюджетами.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 
селищного бюджету у сумі 4 309 845 грн., за наступними кодами доходів:

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 
у сумі 1 587 845 грн.;

- 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами» у сумі 300 000 грн.;

- 13030800 «Рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу» у сумі 100 000 грн.;

- 14021900 «Пальне» у сумі 177 000 грн.;
- 14031900 «Пальне» у сумі 330 000 грн.;
- 1404000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» у сумі 228 000 грн.;
- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості» у сумі 220 000 грн.;

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості» у сумі 1 255 000 грн.;

- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» у сумі 112 000 грн.

збільшуються планові асигнування по загальному фонду у сумі 
2 484 857 грн. по головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна 
рада по наступним КТПКВК MB:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 170 705 грн. на оплату 
поточних видатків для забезпечення функціонування роботи селищної ради, по
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КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 161 100 грн. на оплату 
інших послуг для створення умов, щодо сталої роботи селищної ради;

- 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
у сумі 11 766 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 
2 589 грн. на оплату надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно- 
розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою дитини з 
особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивній групі КЗ 
«Безлюдівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) БСР, по КЕКВ 2271 
«Оплата теплопостачання» у сумі 200 000 грн., в зв’язку з коливанням тарифу 
на теплопостачання;

- по розпоряднику коштів третього ступеня Комунальний заклад 
Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» 0115031 
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 163 846 грн., по 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 40 629 грн., по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 23 250 грн. на оплату 
поточних видатків для забезпечення функціонування роботи дитячо-юнацьких 
спортивних школи, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 
1 400 грн. на оплату інших послуг для створення умов, щодо сталої роботи 
дитячо-юнацьких спортивних школи;

- 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» по наступним одержувачам коштів 9 рівня:

- КП «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради, у сумі 1 400 630,00 
грн. надання фінансової підтримки на погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати ;

- КП «КОМУНЕНЕРГО» у сумі 89 342 грн. надання фінансової 
підтримки на погашення заборгованості за кредитними договорамим перед АБ 
«УКРГАЗБАНК» (комісії та процентів);

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 7 600 грн. на придбання 
стелли до пам’ятнику воїнам інтернаціоналістам, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг 
(крім комунальних)" у сумі 32 000 грн. на оплату послуг з приєднання до 
електричних мереж системи розподілу об’єктів вуличного освітлення 
Безлюдівської селищної ради;

- 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» у сумі 30 000 грн. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земебльних ділянок 
комунальної власності селищної ради;

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 
50 000 грн. на оплату консультаційних послуг у сфері стратегічного планування 
розвитку територіальної громади;

- 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
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інвентар» у сумі 100 000 грн. на створення місцевого матеріального резерву, 
згідно Номенклатури та обсягів для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру та їх наслідків у Безлюдівській селищній раді;.

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального 
фонду) у сумі 1 824 988 грн. в тому числі:

- по КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 
100 000 грн. на придбання баяну;

- по розпоряднику коштів третього ступеня Комунальний заклад 
Безлюдівської селищної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» 0115031 
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» у сумі 15 000 грн. на придбання комп’ютерної 
техніки;

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 
36 900 грн. на придбання пам’ятника воїнам інтернаціоналістам;

- 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» по КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 364 237 грн. на капітальний 
ремонт внутрішньої вбиральні «Культурологічного центру» за адресою: 
Харківська область, Харківський район, с. Котляри, вул. Миру,3;

- 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги» для одержувачв коштів 9 рівня КП «КОМУНЕНЕРГО» по КЕКВ 
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 
1 308 851 грн. надання фінансової підтримки на погашення заборгованості за 
кредитними договорами перед АБ «УКРГАЗБАНК».

За пропозиціями головних розпорядників коштів селищного бюджету 
здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу 
видатків, зокрема:

1. По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
наступним КТПКВК MB:

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» на реалізацію проекту HELP Клініка: доступність до 
якісних медичних послуг у сумі 27 893 грн. зменшуються планові асигнування 
по загальному фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар», та відповідно збільшуються планові асигнування по спеціальному 
фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду) по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»;

- 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет» зменшуються планові асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
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розвитку» у сумі 326 540 грн. відповідно збільшуються по 0112152 «Інші 
програми та заходи у сфері охорони здоров’я» по одержувачу коштів 9 рівня 
КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 326 540 
грн. на виконання заходів по програмі забезпечення засобами медичного 
призначення для протиепідемічного захисту населення від коронавірусу 
COVID-19 на 2021 рік придбання експрес-тестів для виявлення антигену до 
вірусу COVID-19, комплектів для збору та транспортуванню біологічних 
зразків та засобів індивідуального захисту;

2. По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівська 
селищна рада за рахунок зменшення планових асигнування по загальному 
фонду у сумі 277 105 грн. по наступним КТПКВК MB:

- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у загальній сумі 8 560 грн. по 
наступним КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 1 360 грн., 
по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 7 200 грн.

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» у сумі 258 795 грн.;

- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 9 750 грн.

збільшуються видатки по загальному фонду по КТПКВК MB 0610160 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у сумі 
18 310 грн. на сплату судового збору та стягнень, згідно рішень суду;

збільшуються видатки по спеціальному фонду (з відповідною передачею 
коштів із загального фонду) у сумі 258 795 грн. по наступним КТПКВК MB:

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» у сумі 230 000 грн. для придбання основних 
засобів ;

- 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» по 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової школи (комп’ютерної техніки) у сумі 28 795 грн.

3. По головному розпоряднику коштів Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради за рахунок зменшення планових асигнувань 
по загальному фонду по КТПКВК MB 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» у сумі 38 900 грн. збільшуються видатки по загальному по 
головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по КТПКВК MB



5 
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад»по КЕКВ 2240 "Оплата 
послуг (крім комунальних)" у сумі 38 900 грн. на оплату інших послуг для 
створення умов, щодо сталої роботи селищної ради.

Також, змінюється призначення виділених коштів:
1. По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 

спеціальному фонду у сумі 288 732 грн. КПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» з капітального ремонту братської могили 
воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 рр. за адресою: вул. 
Миру, в смт. Хорошево, Харківського р-ну, Харківської обл. на відновлення 
елементів благоустрою братської могили воїнів-визволителів у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (капітальний ремонт) за адресою: вул.. Миру в 
смт. Хорошево, Харківського р-ну, Харківської обл.

2. По одержувачу коштів 9 рівня КП «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради по загальному фонду у сумі 68 332,42 грн. по КПКВК МБ 
0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» з 
погашення заборгованості за енергоносії на погашення заборгованості за 
послуги водопостачання та водовідведення.

3. По головному розпоряднику коштів Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради по загальному фонду у сумі 16 206 грн. по 
КТПКВК MB 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» з субвенції 
для відшкодування витрат на оплату праці педагогічних працівників КПСМНЗ 
«Бабаївська музична школа» Височанської селищної на субвенцію, щодо 
утримання гуртків дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) Південноміської 
ради.

Начальник бюджетного відділу 
Фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради Олена ГРИНЕНКО



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від листопада 2021 року

Про внесення змін до «Програми фінансової 
підтримки комунальних підприємств
Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.»

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання 
мешканцям громади якісних послуг, відповідно до ст. ст. 71,91 Бюджетного кодексу 
України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 143 Конституції України та враховуючи висновки постійної комісії 
з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рала

ВИРІ Ш И Л А :

1. Внести зміни до паспорту «Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.» в частині 
затвердження обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 
(додаток № 1).

2. Внести зміни до Переліку напрямів, завдань і заходів Програми фінансової 
підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради та здійснення 
внесків до їх статутних капіталів на 2021-2023 р.р. (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням Ыл^щця покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансів та^ЫурфШнрЧвл ас пості (1 Іідкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний гош©і|: Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 1
до рішення Безлюдівської селищної ради від 
05.11.2021 року 1 Іро внесення змін до 
«Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2023 р.р.»

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунальних підприємств 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення Програми
2. Розробник програми
3. Відповідальні виконавці
4. Учасники Програми

5. Терміни реалізації програми
6. Копли задіяні на виконання Програми

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього:
у тому числі КОНІ І і в 
сел и щного бюджету 
Безлюдівської селищної ради:

Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Безлюдівська селищна рада 
Комунальні підприємства 
Безлюдівської селищної ради 
2021 -2023 р.р.
Селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради

15 792 323,00 грн.



Додаток № 2
до рішення Безлюдівської селищної ради від 
05.11.2021 року І Іро внесення змін до 
«Програми фінансової підтримки 
ко м у и ал ь и и х н і д 11 р и ( м с г в Бсзл ю д і вс ь кт)ї 
селищної ради на 2021-2023 р.р.»

Перелік напрямів, завдань і заходів
Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської 

селищної ради 
та здійснення внесків до їх статутних капіталів 

на 2021-2023 р.р.

№
и и

Назва напряму 
(пріоритетні 
завдання) 
Одержувач 

коштів

Заходи
1 1 рої рами

Строк 
виконан

ня 
заходів

Виконавці Джерела 
фінансу вання

Орієнтовний 
обсяг 

фінансуван
ня, 

(тис.грн.)

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Надання 

фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(поточні 
трансферти)/ 
КП 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Погашення 
заборгованості з 
виплати 
заробітної плати, 
придбання 
оргтехніки, 
малоцінних 
технічних 
засобів, 
інструментів, 
спецодягу, інші 
поточні видатки

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

2 300,63 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
фу нкціональних 
призначень; 
Уникнення 
порушень 
трудового 
законодавства в 
частині 
своєчасної 
виплати 
заробітної плати

і -■ Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(поточні 
трансферти)/ 
КП 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Погашення 
заборгованості 
за енергоносії, 
послуги 
водопостачання 
та 
водовідведення

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

400,00 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до 1
його 
функціональних 
призначень

Надання 
фінансової 
підтримки 

; (фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КП 
«Котлярівське» 
Безлюдівської

Придбання 
котелень 
(розміщених за 
адресами: ул..
Безлюдівка.

ул...І Іеремоги.
144а; ул..
Васищево, ул.. 
Орешкова, 35-к; 

ул...

2021 рік Безлюдів
ська 
сел шина 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

1 200.00 Забезпечення 
стабільного 
теплопостачання 
в осінньо- і
зимовий період 
закладам освіти



селищної ради Хорошево, ул..
Горького, la)

4. Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти) 
КІІ 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Проведення 
проектно- 
вишуку вальних 
робіт по
відновленню і 
реконструкції 
газових котелень 
(розміщених за 
адресами: ул..
Безлюдівка,

ул... Перемоги, 
144а; ул..
Васищево, ул... 
Орешкова. 35-к;

ул...
Хорошево, ул.. 
Горького, la)

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

500.00 І Іереведення 
піде гни.х 
котелень на газові

1 с - ' 5. Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КІІ 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Придбання 
трактору Т-150

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

250.00 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень; 
Придбання 
спецтехніки

6. Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КП 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Придбання 
причепу для
розкидування 
дорожніх 
сумішей (або
його еквівалент)

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

300,00 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень: 
1 Іридбання 
спецтехніки

7.

і

Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КН 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Заміна ділянки 
трубопроводу по 

ул.. Шевченко 
від ул..
Дружби до пров. 
Шевченка 01 10 
мм - 350 м смт 
Хорошеве

2021 рік Безлюдів
ська 
селищна
рада

Селищний 
бюлже т 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

900,00 Забезпечення 
оезпереоіино 1 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень

8. Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КП 
«Котлярівське» 
Безлюдівської 
селищної ради

Проведення 
реконструкції 
газового 
обладнання 
(топкової) 
Васищівського 
селищного клубу 
за адресою ул.. 
Орешкова. 45 
смт. Васищево

1 Харківського 
і району
і Харківської

2021 рік Безлюдів
ська
сели шна
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

300.00 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень



області
9- Надання 

фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(поточні 
трансферти)/ 
КП 
«Постачальник»

Погашення 
заборгованості з 
виплати 
заробітної плати

2021 рік Безлюдів- 
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

243,5 Забезпечення 
проведення 
ліквідації 
підприе мсва

10. Надання 
поворотної 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(поточні 
трансферти)/ 
КП 
«Комуненерго»

1 Іогашення 
заборгованості 
по оплаті за 
енергоносії і
комунальні 
послуги

2021 рік Безлюдів- 
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

4 000.00 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень

11.

1

Надання 
поворотної 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(поточні 
трансферти)/ 
КП 
«Комуненерго»

Погашення 
заборгованості 
по оплаті праці 
перед 
працівниками, 
фондами. по
сплаті ЕСВ.
нарахувань на 
заробітну плату

2021 рік Безлюдів- 
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

3 922,346 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підпри( мства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень; 
Уникнення 
порушень 
і рудового 
законодавства в 
частині 
своєчасної 
виплати 
заробітної плати

12 Надання 
поворотної 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КП 
«Комуненерго»

Погашення 
заборгованості 
за кредитним
договором перед 
АБ 
«УКРГАЗБАНК» 
за придбання
вантажного 
автомобіля

2021 рік Безлюдів-
ська 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

77,654 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень

ІЗ Надання 
фінансової 
підтримки 
(фінансової 
допомоги) 
(капітальні 
трансферти)/ 
КП 
«Комуненерго»

Погашення 
заборгованості 
за кредитним
договором перед 
АБ 
«УКРГАЗБАНК»

2021 рік Безлюдів- 
с ька 
селищна 
рада

Селищний 
бюджет 
Безлюдів
ської 
селищної 
ради

1 398,193 Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до
його 
функціональних 
призначень

Всього 1 5 792,323

Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів Алла і У ІОВЕЦЬ


