
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про затвердження порядку денного
XVII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

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

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний XVII сесії селищної ради VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XVII СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про затвердження Положення про сектор з питань цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради.

2. Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету Безлюдівської 
селищної ради

3. Про затвердження Статуту Комунального закладу Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» в новій редакції.

4. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного 
відбору та призначення на посаду і звільнення з посади керівників комунальних 
підприємств, які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради та здійснюють свою діяльність у сфері надання житлово-комунальних 
послуг, затвердження типової форми контракту з керівниками комунальних 
підприємств.

5. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки.

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



7. Про затвердження додатку № 1 обсяги фінансування Програми «Соціально- 
економічного розвитку Безлюдівської селищної ради».

8. Про припинення юридичної особи публічного права - фінансового 
управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 44133608).

9. Про створення фінансового відділу Безлюдівської селищної ради, 
затвердження структури і Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів 
щодо його державної реєстрації.

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 63, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Харченко Олесі Євгеніївні (орієнтовною площею 0,062 га)

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 344, 346, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Біловол Ользі Миколаївні (орієнтовною площею 0,12 га)

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 460, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Колодці Я ні Володимирівні (орієнтовна площа 0,064 га)

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 461, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Соловей Юрію Вікторовичу (орієнтовна площа 0,12 га)

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 485, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Клига Артуру Олександровичу (орієнтовна площа 0,062 га)

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 559, 561, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Кузьмі ну Роману Орестовичу (орієнтовною площею 
0,12га).

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 730, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Матюшкіну Артему Володимировичу (орієнтовною площею 0,079 га)

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 136, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Даниленко Тетяні Василівні (орієнтовною площею 0,06га).

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 71, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Шнуркову Євгену Павловичу (орієнтовною площею 0,06)



19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 84, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Давидченко Ніні Євгеніївні (орієнтовною площею 0,06)

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 151, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Збукару Євгену Миколайовичу (орієнтовною площею 
0,09)

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 159, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Хромченко Марині Петрівні(орієнтовною площею 0,06)

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», №83 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Другаку Олександру Григорійовичу 
(кадастровий номер 6325159100:02:011:0063, площею 0,0600га).

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 6 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Рибалка Ганні Ігорівні (орієнтовною площею 0,06 га)

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 46 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Язикову Вячеславу Володимировичу (орієнтовною площею 0,06 га)

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 67, 68 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Гончарову Олександру Васильовичу (орієнтовною площею 0,12 га)

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 118 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Шахову Сергію Сергійовичу (орієнтовною площею площею 0,06)

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 143 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Безуглій Вікторії Василівні (орієнтовною площею 0,06 га)

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 180 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Дуфанець Ользі Олександрівні (орієнтовною площею 0,06 га)

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 181, 198 на 



території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Гриненко Надії Василівні (орієнтовною площею 0,12 га)

ЗО. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 187 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Снитку Григорію Сергійовичу (орієнтовною площею 0,06 га)

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 228 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Момоту Олегу Володимировичу (орієнтовною площею 0,06 га)

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 237 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Болжеларському Віталію Івановичу (орієнтовною площею 0,06 га)

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «70 років Жовтня», № 55, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Зябліній Альоні Володимирівні(орієнтовною площею 
0,067 га)

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Калининець», № ІЗ, 14, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Щетініній Світлані Володимирівні(орієнтовною площею 
0,12 га)

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 95, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району • 
Харківської області гр. Лозенку Едуарду Васильовичу(орієнтовною площею 0,10 
га).

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 449, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Сотніковій Наталії Олександрівні (орієнтовною площею 
0,10 га)

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 465, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Сотнікову Свгену Анатолійовичу(орієнтовною площею 
0,10 га).

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення . 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Учитель», № 24, на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Редькіній Ірині Володимирівні(орієнтовною площею 0,06 га)

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Хорошево», № 22, на території



Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 
області гр. Тарусіній Клавдії Микитівні(орієнтовною площею 0,054 га).

40. Про внесення змін до п.1 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської ■ 
селищної ради від ЗО серпня 2021 р. «Про надання дозволу AT «Харківське 
кар’єроуправління» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер 6325155600:08:002:0002), яка 
перебуває в користуванні на умовах оренди за межами населених пунктів 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області».

41. Про надання дозволу AT «Харківське кар’єроуправління» на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка 
перебуває в користуванні на умовах оренди за межами населених пунктів 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

42. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі з AT 
«Харківське кар’єроуправління» на земельні ділянки за межами населених 
пунктів Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

43. Про укладання договору про встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-е/25 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю Тітар Яні 
Володимирівні ( кадастровим номером 6325155600:00:022:0007, площею 0,0029 
га).

44. Про укладання договору про встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-в/14 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю Нарожній 
Валентині Миколаївні (кадастровим номером 6325155600:00:022:0008, площею 
0,0027 га).

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Озерній, 16-А в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Пономаренко Тетяні 
Петрівні (кадастровий номер 6325181501:00:010:0038, площею 0,2500га)

46. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Кондик Олені 
Михайлівні

47. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 369 із земель 
КСП «Червоний партизан» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Галаган Олексію 
Вікторовичу.

48. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 1468 із земель 
СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність 
гр. Мень Григорію Арон - Іцковичу .



49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 88 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Ніконоровій Катерині Сергіївні 
(орієнтовною площею 0,22га 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 по вул. Поштовій, 92 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Курінному Владиславу 
Олександровичу (орієнтовною площею 0,25га 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. Поштовій, 90 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Меденцеву Роману Петровичу 
(орієнтовною площею 0,25га 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. Поштовій, 94 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Голєніщевій Аллі Миколаївні 
(орієнтовною площею 0,25га на масиві проектної забудови)

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Луговому, 24 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Каюн Юлії Олександрівні 
(орієнтовною площею 0,25га 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 по пров. Луговому, 22 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Каюну Вячеславу Леонідовичу 
(орієнтовною площею 0,25га на масиві проектної забудови).

55. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
згідно державного акту на право постійного користування землею на території 
Безлюдівської селищної (колишньої Васищівської селищної ради) Харківського 
району Харківської області ПРАТ «Васіщево».

56. Про внесення змін до п.2 рішення XI! сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
по пров. Боровому (біля земельної ділянки №9) в с. Подольох Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Штремпел 
Христині Олексіївні» (виправлення площі земельної ділянки кадастровий номер 
6325156401:00:001:0080 із «0,1220 га» на фактичну «0,3000 га») (доповнено 



порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).

57. Про внесення змін до п.2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) по в’їзду Ромашина, 18 в смт. Васищеве Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Бурсіній Ользі 
Миколаївні» (виправлення ПІБ громадянина (технічна помилка) із «Підкопай 
Василю Григоровичу» на «Бурсіній Ользі Миколаївні») (доповнено порядок 
денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології № 9 від 02.12.21).

58. Про внесення змін до п.2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «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» (виправлення технічної помилки в кадастровому номері із 
«6325155600:00:031:0086» на «6325181201:00:001:0200») (доповнено порядок 
денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології № 9 від 02.12.21).

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для сінокосіння, за рахунок земель водного фонду та земель 
запасу (за межами н.п.) Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області та передачею їх в оренду гр. Шевцовій Тетяні Юріївні 
(відведення 2-х земельних ділянок: ділянку орієнтовною площею 0,4770 га поруч 
із ділянкою 6325155600:08:008:0014 та ділянку орієнтовною площею 0,4796 га 
поруч із ділянкою 6325155600:08:008:0013, для сінокосіння, за рахунок земель 
водного фонду та земель запасу (за межами н.п.) (доповнено порядок денний 
згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних відносин та екології 
№9 від 02.12.21).

60. 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. Литвиненко Наталі Олександрівні 
(орієнтовною площею 0,15га проектна тябудовяДдоповнено порядок денний 
згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних відносин та екології 
№9 від 02.12.21).

61. 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. Мельник Вероніці Олександрівні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови) (доповнено 
порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).



62. 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. Лагерю Дмитру Олександровичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови) (доповнено 
порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).

63. 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. Гилю Ігору Миколайовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови)(доповнено порядок 
денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних відносин та 
екології № 9 від 02.12.21).

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. Гузю Глебу Васильовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови) (доповнено 
порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).

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 смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Наседкіну Сергію Сергійовичу 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови) (доповнено 
порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).

66. 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. Фесюк Олені Володимирівні 
(орієнтовною площею 0,15га на масиві проектної забудови) (доповнено 
порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології № 9 від 02.12.21).

67. 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. Кондратьєву Володимиру 
Леонідовичу (орієнтовною площею 0,15 га на масиві проектної забудови) 
(доповнено порядок денний згідно з протоколом постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», 
в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 



сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Зєєву Петру 
Михайловичу (за рахунок земель СФГ (кадастровий номер 
6325181500:03:002:0010) (доповнено порядок денний згідно з протоколом 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», 
в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Зеєву Петру 
Олександровичу (за рахунок земель СФГ (кадастровий номер 
6325181500:03:002:0010) (доповнено порядок денний згідно з протоколом 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», 
в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Зеєвій Марії 
Олександрівні (за рахунок земель СФГ (кадастровий номер 
6325181500:03:002:0010) (доповнено порядок денний згідно з протоколом 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», 
в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Белевцовій Зої 
Михайлівні (за рахунок земель СФГ (кадастровий номер 
6325181500:03:002:0010) (доповнено порядок денний згідно з протоколом 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», 
в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області гр. Старову 
Володимиру Михайловичу (за рахунок земель СФГ (кадастровий номер 
6325181500:03:002:0010) (доповнено порядок денний згідно з протоколом 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології № 9 від 02.12.21).

73. Про внесення змін до Програми забезпечення засобами медичного 
призначення для протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COVID- 
19 на 2021 рік (доповнено Порядок денний згідно протокола засідання постійної 
комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності від 
08.12.21 № 18).

74. 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) (доповнено 



Порядок денний згідно протокола засідання постійної комісії з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності від 08.12.21 № 18).

75. Про вихід із членів Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області.

76. Різне
76.1 Стасєва Я.Ю. стосовно щорічного звітування депутатів Безлюдівської 

селищної ради.
76.2 Аксьонова О.М. про виплату грошової компенсації вакцинованим від 

короновірусу громадян.

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСБКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про затвердження Положення 
про сектор з питань цивільного 
захисту Безлюдівської селищної 
ради

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань 
спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства 
та цивільного захисту та з питань депутатської діяльності, депутатської етики, 
правопорядку, законності та зв’язків з громадськими організаціями, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про сектор з питань цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту (Чечуй І.В.) та з питань депутатської 
діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з 
громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVII сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради 
від 10 грудня 2021 року
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор з питань цивільного захисту 

Безлюдівської селищної ради

І. Загальні положення
1.1. Сектор з питань цивільного захисту Безлюдівської селищної ради 

(далі - Сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради (далі - селищна рада), який забезпечує роботу щодо вирішення 
питань у сфері цивільного захисту.

1.2. Сектор підзвітний і підконтрольний селищній раді, 
підпорядкований виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради, голові 
селищної ради, першому заступнику голови селищної ради та секретарю 
селищної ради.

1.3. Сектор у своїй роботі керується Конституцією і законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 
селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови та цим 
Положенням.

II. Основні завдання, функції Сектору

2.1 Здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного 
захисту територіальної громади;

2.2 Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також 
контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно - екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу 
(секретаріату) такої комісії;

2.3 Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту 
громади до дій за призначенням;

2.4 Розроблення та подання на затвердження планів у сфері цивільного 
захисту, здійснення контролю за їх виконанням;

2.5 Розроблення проектів місцевих програм у сфері цивільного захисту, 
зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання 
цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення 
моніторингу їх реалізації;

2.6 Організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, 
здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників 



ризику;
2.7 Запобігання та реагування на пожежі, їх наслідки, небезпечні події;
2.8 Утворення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної 

охорони, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;
2.9 Взаємодія з органами управління та підрозділами ДСНС;
2.10 Забезпечення створення і належного функціонування місцевих 

систем оповіщення цивільного захисту, системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення;

2.1 1 Забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про 
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб 
з вадами зору та слуху формі;

2.12 Підготовка пропозицій щодо утворення комунальних аварійно- 
рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за 
призначенням;

2.13 Здійснення методичного керівництва щодо утворення та 
функціонування об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту та 
об'єктових формувань цивільного захисту, контролю за їх готовністю до дій за 
призначенням;

2.14 Надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації 
проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого 
населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і 
культурних цінностей;

2.15 Організація та забезпечення навчання з питань цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, суб'єктів господарювання, керівників та їх заступників, 
здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

2.16 Організація підготовки органів управління та сил ЦЗ громади до дій 
за призначенням;

2.17 Організація роботи консультаційних пунктів з інформування 
громадян про надзвичайні ситуації та поведінку, якої слід дотримуватися у 
разі їх загрози або виникнення;

2.18 Здійснення контролю за проведенням практичної підготовки органів 
управління та сил ЦЗ на підприємствах, в установах та організаціях, що є у 
сфері управління селищної ради, шляхом узагальнення звітів про проведення 
спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

2.19 Організація та здійснення заходів радіаційного, хімічного, 
біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій 
від наслідків надзвичайних ситуацій;

2.20 Підготовка пропозицій щодо віднесення суб'єктів господарювання, 
що належать до сфери управління об'єднаної територіальної громади, що 
знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання 
їх переліку на затвердження у встановленому порядку;

2.21 Визначення потреби та організація завчасного накопичення і 
підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для 
населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах 



спостереження суб'єктів господарювання радіаційної небезпеки 1 і II категорій, 
та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного 
контролю та розвідки;

2.22 Організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

2.23 Організація виконання вимог законодавства щодо створення, обліку, 
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 
захисту;

2.24 Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, 
планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий 
період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, 
організація його укриття;

2.25 Підготовка рішень про подальше використання захисних споруд 
цивільного захисту державної та комунальної власності;

2.26 Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС, з фонду таких 
споруд;

2.27 Надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на 
розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі 
містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки 
розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній 
документації;

2.28 Підтримання у готовності пункту управління (у разі утворення), 
забезпечення їх обладнання засобами управління, організація оперативно- 
чергової служби в цілодобовому режимі;

2.29 Розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого 
функціонування суб'єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в 
особливий період та належать до сфери управління громади;

2.30 Виконання, у межах визначених повноважень, функції з управління 
майном, що передано до сфери його управління;

2.31 У режимі підвищеної готовності:
2.31.1 Забезпечує організацію оповіщення осіб органів управління та сил 

цивільного захисту громади, а також населення про загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної 
ситуації;

2.31.2 Формує оперативні групи для виявлення причин погіршення 
обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

2.31.3 Здійснює підготовку розпорядчих документів, спрямованих на 
посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, 
ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної 
небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза;

2.31.4 Виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а 
також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення 
надзвичайних ситуацій та їх масштабів;



2.31.5 Організовує функціонування постів радіаційного і хімічного 
спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення 
спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у 
довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

2.31.6 Уточнює (у разі потреби) план реагування на надзвичайні ситуації, 
здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

2.31.7 Уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій 
від можливих надзвичайних ситуацій;

2.31.8 Бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і 
засобів цивільного захисту, здійснює підготовку пропозицій щодо залучення у 
разі потреби додаткових сил і засобів;

2.32 У режимі надзвичайної ситуації:
2.32.1 Забезпечує організацію оповіщення осіб органу управління та сил 

цивільного захисту громади, а також населення про виникнення надзвичайної 
ситуації;

2.32.2 Здійснює підготовку розпорядчих документів щодо переведення 
органів управління та сил ЦЗ громади у режим надзвичайної ситуації, про 
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 
спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі 
прийняття рішення про її утворення;

2.32.3 Організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації; 
здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 
ситуації та масштабів можливих наслідків;

2.32.4 Організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної 
ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

2.32.5 Забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та 
населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

2.32.6 Бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; організації заходів щодо 
життєзабезпечення постраждалого населення; організації (у разі потреби) 
евакуаційних заходів; організації радіаційного, хімічного, біологічного, 
інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків 
надзвичайної ситуації;

2.33 У режимі надзвичайного стану - виконує завдання відповідно до 
Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

2.34 В особливий період громада продовжує функціонувати із 
урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України та особливостей, що 
визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим 
воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також 
інших нормативно-правових актів.



III. Права Сектору

3.1. Сектор має право:
3.1.1 Своєчасно одержувати, у встановленому порядку, від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від підпорядкування та форм власності інформацію, 
необхідну для здійснення покладених на сектор повноважень.

3.1.2. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які 
потребують оперативного вжиття сектором відповідних заходів, виконавчі 
органи селищної ради та їх посадові особи зобов'язані невідкладно подавати 
необхідні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали на вимогу сектору.

3.1.3. Заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів селищної 
ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту та, в 
установленому законом порядку, надавати їм обов'язкові для виконання 
вказівки про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту і 
техногенної безпеки.

3.1.4. В установленому порядку залучати до проведення заходів, 
пов'язаних із забезпеченням запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та 
у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності і підпорядкування.

3.1.5. Залучати для проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби 
цивільного захисту.

3.1.6 На завідувача сектору та головного спеціаліста сектору 
поширюються основні обов'язки і права посадових осіб місцевого 
самоврядування передбачені Законом України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" та іншими нормативними актами.

IV. Організація роботи Сектору

4.1. Структура, чисельність працівників сектору визначаються штатним 
розписом виконавчого комітету, що затверджується селищним головою в 
межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на 
утримання виконавчого комітету, затвердженого селищною радою.

4.2. Сектор очолює завідувач. У разі відсутності завідувача його 
обов'язки виконує інший працівник сектору.

4.3. Завідувач сектору, головний спеціаліст сектору призначаються на 
посаду та звільняються з посад селищним головою.

4.4. Організація роботи сектору здійснюється відповідно до вимог 
Регламенту Безлюдівської селищної ради, Регламенту виконавчого комітету, 
планів сектору, інших нормативно-правових та розпорядчих документів та з 
урахуванням функцій і завдань сектору.



4.5. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних 
планів, що затверджуються заступником селищного голови.

4.6. Службові обов'язки працівників сектору визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються за поданням завідувача сектору заступником 
селищного голови.

Розподіл посадових обов'язків між працівниками сектору затверджується 
завідувачем сектору.

4.7. Вивчення питань, що належать до компетенції сектору, проводиться 
згідно з планами, погодженими із заступником селищного голови.

4.8. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими відділами, структурними підрозділами виконкому селищної ради, 
використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та 
статистичні відомості, підтверджені в установленому порядку.

4.9. Інформації, відомості, які не передбачені офіційною статистичною 
звітністю, запитуються сектором у структурних підрозділів селищної ради та її 
виконавчого комітету.

4.10. Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ 
виконкому селищної ради, що затверджується керуючим справами виконкому, 
в установленому порядку.

V. Завідувач сектором

5.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень 
відповідно до Положення про Сектор.

5.2. Організовує роботу Сектору і несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на сектор завдань.

5.3. Забезпечує виконання плану роботи виконкому селищної ради з 
питань, що стосуються сектору, доручень селищного голови та заступника 
селищного голови, плану роботи сектору.

5.4. Сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників 
сектору, проводить з ними навчання.

5.5. Координує взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами 
селищної ради та її виконавчого комітету.

5.6 Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
5.7. Має право бути присутнім на засіданнях селищної ради, виконавчого 

комітету, інших консультативно-дорадчих органах, нарадах, семінарах та 
інших заходах, що проводяться в селищній раді.

5.8. Представляє Сектор у державних установах та громадських 
організаціях з питань, що пов'язані з діяльністю сектору.

5.9. Повинен мати:
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра; спеціаліста.
стаж роботи за фахом у державній службі або службі в органах місцевого 

самоврядування чи на керівних посадах у інших сферах управління не менше 
2 років.



VI. Припинення діяльності

6.1 Припинення діяльності Сектору здійснюється за рішенням 
Безлюдівської селищної ради.

VII. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Сектору

7.1. Під час реалізації повноважень, Сектор взаємодіє з:
виконавчими органами селищної ради та їх структурними 

підрозділами;
постійними комісіями селищної ради і депутатами селищної ради;
комунальними підприємствами, установами та організаціями;
відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої 

влади та іншими органами місцевого самоврядування;
об'єднаннями громадян, громадянами.

VIII. Заключні положення

8.1. Покладання на Сектор обов'язків, не передбачених цим 
Положенням і таких, що не відносяться до питань цивільного захисту - не 
допускається.

8.2. Ліквідація чи реорганізація Сектору здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України та рішення селищної ради.

Секретар Безлюдівської селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про затвердження Положення про 
резервний фонд бюджету
Безлюдівської селищної ради»

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та Порядку 
використання коштів з резервного фонду бюджету, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 із внесеними змінами, 
керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про резервний фонд бюджету Безлюдівсьої 
селищної ради (додається).

2. Створити резервний фонд бюджету Безлюдівсьої селищної ради на 
2022 рік у розмірі, що не перевищує одного відсотка обсягу видатків 
загального фонду бюджету.

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

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
від 10 грудня 2021 року
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПОЛОЖЕННЯ
про резервний фонд селищного бюджету 

Безлюдівської селищної ради
Харківського району Харківської області

1.Загальні положення:
1.1 Це положення визначає порядок утворення резервного фонду 

бюджету Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області (далі - резервний фонд), напрями використання коштів резервного 
фонду, і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного 
фонду та звітуванням про їх використання.

1.2 Резервний фонд формується для здійснення непередбачених 
видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під 
час складання проекту селищного бюджету на відповідний бюджетний 
період.

1.3 Резервний фонд створюється за рішенням Безлюдівської селищної 
ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду 
селищного бюджету на відповідний бюджетний період.

1.4 Резервний фонд встановлюється рішенням Безлюдівської селищної 
ради про селищний бюджет на відповідний бюджетний період загальною 
сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

2. Напрями та умови використання коштів резервного фонду:
2.1 . Кошти резервного фонду можуть використовуватись на здійснення:
2.1.1 заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціально-політичного характеру;
2.1.2 заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного характеру та епізоотій, на основі даних 
моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу 
подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або 
пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3 інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть 
здійснюватися за рахунок коштів селищного бюджету, але не мають 
постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту 
селищного бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було 
визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Безлюдівської селищної ради, виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради підстав для проведення таких заходів.

2.2 До непередбачуваних заходів у підпунктів 2.1.3. пункту 2.1 цього 
Положення, не можуть бути віднесені: обслуговування та погашення боргу 
місцевого самоврядування; додаткові заходи, що забезпечують виконання 



бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у 
селищному бюджеті; капітальний ремонт та реконструкція, крім випадків, 
пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, 
пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру; придбання житла, крім випадків відселення 
мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації; надання 
гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання 
такої допомоги прийнято Безлюдівської селищною радою.

2.3 За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися 
витрати здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості 
станом на І січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких 
прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому 
бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були 
проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

2.4 Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається 
тільки в межах призначення на цю мету у селищному бюджеті на 
відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення 
відповідного бюджетного періоду.

2.5 Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або 
на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з 
резервного фонду. Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської 
діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської 
діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять 
не менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників 
бюджетних коштів лише на умовах повернення.

3. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного 
фонду селищного бюджету:

3.1 Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються 
підприємствами, установами, організаціями або фізичними особами (далі- 
заявники) до виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради.

3.2 У зверненні визначається: напрям використання коштів резервного 
фонду; головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується 
виділити кошти з резервного фонду ( у разі необхідності); обсяг асигнувань, 
який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах 
повернення; підстави для здійснення заходів за рахунок селищного бюджету; 
інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів 
за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду 
не будуть виділені.

3.3 До звернення обов'язково додаються: розрахунки обсягів коштів з 
резервного фонду; перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
та інших заходів; документи, що підтверджують отримані суми страхового 
відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення 
заявника про причини не проведення страхування); інша інформація, що 



підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення 
заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів 
їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних 
ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а 
також інших заходів. У разі необхідності виділення коштів з резервного 
фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. та пункту 
2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються: акти 
обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, 
затверджені в установленому порядку; узагальнені кошторисні розрахунки на 
проведення аварійно- відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4 У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, 
передбачені у пункті 2.3 цього Положення, до звернення додаються 
документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність 
фактичної кредиторської заборгованості.

3.5 Виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради не пізніше ніж у 
триденний термін з дня отримання звернення готує пропозицій для 
прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання 
доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані 
структурні підрозділи виконавчого комітету. У разі потреби виконавчий 
комітет Безлюдівської селищної ради дає доручення щодо підготовки 
експертних висновків стосовно звернення комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня 
надзвичайної ситуації та до Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо 
технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність 
проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного 
фонду;

3.6 Централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради за 
результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, 
отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та 
пропозицій постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради, робить узагальнений 
висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду та можливого 
обсягу виділення асигнувань з резервного фонду.

3.7 . У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 
2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів 
звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2.,3.3. цього Положення, 
відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду 
звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення 
коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для 
доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це 
виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради.

4. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного 
фонду:



4.1 У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з 
резервного фонду централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради 
готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради, в якому повинно бути визначено: головного розпорядника 
бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду; напрям 
використання коштів з резервного фонду; обсяг коштів, який пропонується 
надати з резервного фонду; умови повернення коштів, виділених з 
резервного фонду.

4.2 Централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради погоджує 
проект рішення про виділення коштів з резервного фонду з селищним 
головою Безлюдівської селищної ради і подає його в установленому 
порядку на розгляд виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради. У 
виняткових випадках (загроза життю, об'єктам економіки та територіям) 
проект рішення про виділення коштів з резервного фонду централізована 
бухгалтерія Безлюдівської селищної ради готується і подається на розгляд 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради на підставі прогнозних 
розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому 
передбачається виділення коштів з резервного фонду.

4.3 У разі потреби виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради 
може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення 
про виділення коштів з резервного фонду.

5. Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності:
5.1 . Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду: 

5.1.1 .головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін 
повідомляє централізовану бухгалтерію Безлюдівської селищної ради коди 
економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів 
згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2. Централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради під час 
визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код 
програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету 
відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, 
затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку 
зміни до розпису бюджету.

5.2 Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки 
про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та 
планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих 
документів.

5.3 Управління Державної казначейської служби України після внесення 
змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, 
при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання 
головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з 
резервного фонду, Управлінню Державної казначейської служби України 
переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, або інших 



заходів, погодженого з виконавчим комітетом Безлюдівської селищної ради, 
а у разі потреби - Держбудом.

5.4 Централізована бухгалтерія Безлюдівської селищної ради веде реєстр 
та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з 
резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради про витрачання коштів резервного фонду.

5.5 Головні розпорядники коштів, які використали кошти з резервного 
фонду, подають централізованій бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 
звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком або інших 
заходів, погодженим відповідно до пункту 5.3. цього Положення, а у разі 
виділення коштів резервного фону на умовах повернення-також інформацію 
про їх повернення до бюджету.

5.6 Додатково кошти з резервного фонду для продовження робіт 
(заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним 
розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду та подання 
централізованій бухгалтерії Безлюдівської селищної ради звіту про їх цільове 
використання.

5.7 Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду, 
здійснюється в установленому порядку.

5.8 Виконавчий комітет селищної ради звітує перед Безлюдівською 
селищною радою про витрачання коштів резервного фонду селищного 
бюджету.

Перший заступник
Безлюдівського селищного голови Юрій СВІТЛИЧНИЙ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

від 10 грудня 2021 року

Про затвердження Статуту
Комунального закладу
Безлюдівської селищної ради
«Дитячо-юнацька спортивна школа» 
в новій редакції

З метою необхідності приведення положень Статуту у відповідність до 
вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про 
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:

1. Внести зміни до Статуту Комунального закладу Безлюдівської селищної 
ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», а саме доповнити його пунктом:

«5.13. Доходи (прибутки) КЗ «ДЮСШ», як неприбуткової організації не 
підлягають розподілу серед засновників (учасників у розумінні Цивільного 
Кодексу України), членів такої організації, працівників, (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб», та затвердити Статут у новій редакції 
(додається).

2. Уповноважити Безлюдівського селищного голову Миколу КУЗЬМІНОВА 
підписати Статут Комунального закладу Безлюдівської селищної ради «Дитячо- 
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. Вважати редакцію Статуту, затверджену рішенням XV сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 05.11.2021 р. такою, що 
втратила чинність.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь 1.М.).

ov.y лад

‘*’0439'3-’“ ь.

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ
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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, МОН, 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;
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- 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 вишу 
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.



17

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.

5.13 Доходи (прибутки) КЗ «ДЮСШ», як неприбуткової організації не 
підлягають розподілу серед засновників (учасників у розумінні Цивільного Кодексу 
України), членів такої організації, працівників, (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов’язаних з ними осіб.

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.
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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 
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 КЗ «ДЮСШ» здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності та веде статистичну звітність у встановленому законодавством 
порядку.

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.
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УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 10 грудня 2021 року

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного 
відбору та призначення на посаду і звільнення з посади керівників 
комунальних підприємств, які належать до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради та здійснюють свою діяльність у сфері 
надання житлово-комунальних послуг, затвердження типової форми 
контракту з керівниками комунальних підприємств

Відповідно до статті 42, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю 
України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 170 "Про 
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", з метою 
вдосконалення порядку призначення, звільнення керівників комунальних 
підприємств та укладення контрактів з керівниками комунальних підприємств, 
які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної ради та 
здійснюють свою діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг, 
враховуючи висновки постійних комісій з питань спільної власності 
територіальних громад, житлово-комунального господарства та цивільного 
захисту та з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, 
законності та зв’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору та 
призначення на посаду і звільнення з посади керівників комунальних 
підприємств, які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради та здійснюють свою діяльність у сфері надання житлово-комунальних 
послуг згідно з додатком.

2. Визначити, що керівники комунальних підприємств, які належать до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради та здійснюють свою 
діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг обираються, 
призначаються на посаду та звільняються з посади виключно згідно Положення, 
затвердженого цим рішенням.

3. Затвердити типову форму контракту з керівниками комунальних 
підприємств, які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної 



ради та здійснюють діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг 
(додаток 1).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства 
та цивільного захисту (Чечуй І.В.) та з питань депутатської діяльності, 
депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з громадськими 
організаціями (Арестов Ю.О.)

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 10 грудня 2021 р.
«Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору та 
призначення на посаду і звільнення з посади 
керівників комунальних підприємства, які 
належать до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради та здійснюють 
діяльність у сфері надання житлово- 
комунальних послуг, затвердження типової 
форми контракту з керівниками комунальних 
підприємств»

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсного відбору та призначення на 

посаду і звільнення з посади керівників комунальних підприємств, 
які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

та здійснюють свою діяльність у сфері надання житлово-комунальних 
послуг

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок призначення на посаду та звільнення 
з посади керівників комунальних підприємств, які належать до комунальної 
власності Безлюдівської селищної ради та здійснюють свою діяльність у 
сфері надання житлово-комунальних послуг, а також основні вимоги, 
порядок укладення та розірвання з ними контрактів.

1.2. Це положення розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів про 
працю України, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми 
трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», 
від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником 
підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього 
питання.

1.3. Дія Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, 
які належать до комунальної власності Безлюдівської селищної ради та 
здійснюють свою діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг.

II. Порядок призначення на посаду
2.1. Призначення на посаду та звільнення з посади Керівників 

здійснюється Безлюдівським селищним головою на підставі рішення 
Безлюдівської селищної ради після проведення конкурсного відбору 
шляхом укладання з ними контракту.

2.2. Розпорядженням селищного голови тимчасово (з дня виникнення 
вакантної посади до призначення керівника підприємства) покладається 
виконання обов’язків керівника підприємства на іншу особу із числа штатних 



працівників або призначається виконуючий обов’язки з числа інших осіб на 
строк, що не перевищує 3 місяці.

2.3. Одна і та ж особа не може виконувати обов’язки керівника 
підприємства більше трьох місяців без проходження конкурсу та прийняття 
на посаду у порядку, передбаченому цим Положенням.

2.4. Конкурс оголошується за розпорядженням голови Безлюдівської 
селищної ради, в якому визначається персональний склад конкурсної комісії. 
Оголошення про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду 
керівника підприємства оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Безлюдівської селищної ради.

2.5. В оголошені про проведення конкурсу повинні міститись такі 
відомості:

найменування, адреса та інформація про основну діяльність 
комунального підприємства;

повна назва вакантної посади;
умови проведення конкурсу;
кваліфікаційні та інші вимоги до кандидатів;
перелік необхідних документів для участі в конкурсі;
термін і місце прийняття документів;
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка уповноважена надавати додаткову інформацію про 
проведення конкурсу.

III. Вимоги до кандидатів на посади 
керівників комунальних підприємств

3.1. Кандидатом на посаду керівника комунального підприємства може 
бути особа, яка відповідає таким вимогам:

громадянство України;
вища освіта не нижче ступеня спеціаліста або магістра;
досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та 
місцевого самоврядування;

знання та вільне володіння державною мовою;
здатність за своїми діловими, професійними та моральними якостями 

виконувати обов’язки керівника.
3.2. Не може бути кандидатом на посаду керівника комунального 

підприємства особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), 
або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення;

притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної 
сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;



відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права 
займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;

у разі призначення буде безпосередньо підпорядкованою особі, яка є її 
близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

не відповідає вимогам, встановленим пунктом першим цього розділу.

IV. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

4.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на посаду керівника 
підприємства, подає відповідну заяву на ім’я голови Безлюдівської селищної 
ради, до якої залучає наступні документи:

- автобіографія;
■ копія документу про освіту;
- копія трудової книжки;
- копія паспорта;
- копія ідентифікаційного номера;
- згода на обробку персональних даних;
- пропозиції кандидата щодо ефективності діяльності, план розвитку 

підприємства;
- декларацію особи про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, що містить усю інформацію, зазначену у ст. 46 ЗУ 
«Про запобігання корупції»;

- кандидати на посаду керівника підприємства можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня 
тощо.

4.2. Заяви, подані без відповідних документів до розгляду не 
приймаються.

4.3. Всі документи повинні бути складені українською мовою.
4.4. Особа, яка бажає взяти участь у відборі, подає заяву та необхідні 

документи протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення відповідного 
оголошення на офіційному веб-сайті Безлюдівської селищної ради.

4.5. Конкурс проводиться не пізніше як через 5 (п’ять) календарних днів 
після закінчення строку приймання документів.

4.6. Кандидат має право відкликати свою заяву та документи до початку 
проведення конкурсу, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

V. Склад, повноваження та організація роботи конкурсної комісії з 
відбору кандидатів на посади керівників комунальних підприємств

5.1. Персональний склад конкурсної комісії затверджується 
розпорядженням Безлюдівського селищного голови при прийнятті рішення 
про проведення конкурсу.

5.2. Конкурсну комісію очолює перший заступник селищного голови.
До складу конкурсної комісії входять:



- депутата селищної ради (по одній особі від кожної партії, але не більше 5 
осіб); \/
- члени виконавчого комітету селищної ради (2 особи);
- представник юридичного відділу селищної ради (1 особа);
- представник відділу житлово-комунального господарства (1 особа).
- головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
(1 особа)

5.3. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка подала 
документи на конкурс.

5.4. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати 
виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору з 
урахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції».

5.5. У разі виникнення щодо одного або кількох членів конкурсної 
комісії обставин, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього розділу, члени 
конкурсної комісії зобов’язані в невідкладному порядку самостійно подати 
письмову заяву про самовідвід. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться 
розпорядженням голови Безлюдівської селищної ради.

5.6. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які 
є повноважними за умови участі в них більше половини від загального 
складу конкурсної комісії.

5.7. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від 
присутніх членів комісії шляхом відкритого поіменного голосування, 
оформлюється протоколом засідання, який підписується всіма присутніми на 
засіданні членами конкурсної комісії.

Не підписання протоколу конкурсної комісії одним або кількома 
присутніми на засіданні членами конкурсної комісії не має правових 
наслідків для чинності такого протоколу.

5.8. Голова конкурсної комісії готує та подає на чергове пленарне 
засідання Безлюдівської селищної ради проект рішення про погодження 
кандидата на посаду керівника підприємства та укладення з ним контракту.

5.9. На підставі поданих документів та рішення конкурсної комісії, сесія 
селищної ради приймає рішення про погодження кандидатури на посаду 
керівника підприємства та укладення з ним контракту.

5.10. За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна 
комісія може скласти рішення стосовно цього кандидата і подати відповідний 
проект рішення на розгляд сесії в тому випадку, якщо кандидат відповідає 
всім вимогам, передбаченим цим Положенням, в іншому випадку конкурс 
вважається таким, що не відбувся, про що конкурсна комісія зазначає у 
своєму протоколі.

5.11. В разі недостатньої кількості кандидатів або якщо конкурс є таким, 
що не відбувся, оголошення про конкурсний відбір кандидатів на вакантну 
посаду керівника підприємства оприлюднюється повторно на офіційному 
веб-сайті Безлюдівської селищної ради.

5.12. В разі неприйняття сесією селищної ради рішення про 
погодження відповідної кандидатури на посаду керівника підприємства та 



укладення з ним контракту, питання про погодження кандидатури на посаду 
керівника виноситься на розгляд наступної сесії селищної ради 
з внесенням пропозиції щодо іншої кандидатури з числа осіб, які 
претендували на посаду керівника підприємства без повторного оголошення 
конкурсу.

5.12. В разі неприйняття сесією селищної ради рішення про погодження 
відповідної кандидатури на посаду керівника підприємства та укладення з 
ним контракту ( в разі, якщо була подана заява лише одного кандидата), 
оголошення про проведення конкурсу кандидатів на вакантну посаду 
керівника підприємства оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Безлюдівської селищної ради повторно.

5.13. Рішення селищної ради про погодження кандидата на посаду 
керівника підприємства є підставою для його призначення та укладення з 
ним контракту.

5.14. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені 
документи повертаються кандидату.

VI. Порядок укладення (переукладення) контракту та звільнення 
керівника

^6.1. З керівником укладається контракт за типовою формою (додається), на 
термін від 1 до 5 років.
6.2. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до професійної 
діяльності, ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки 
та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації 
праці, умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, 
необхідні для виконання прийнятих зобов'язань.
6.3. Контракт з Керівником підписується селищним головою.
6.4. Контракт з Керівником не повинен містити необгрунтованих вимог щодо 
показників або положень, що суперечать чинному законодавству.
6.5. Контракт з Керівником укладається в письмовій формі у двох 
примірниках. Один примірник контракту зберігається в селищній раді, 
другий у Керівника. Всі примірники контракту мають однакову юридичну 
силу.
6.6. Контракт набуває чинності з дати його підписання сторонами. Зміни та 
доповнення до контракту вносять за згодою сторін у письмовій формі.
6.7. Керівник щорічно, наприкінці кожного поточного року звітує на сесії 
селищної ради про виконання функціональних обов'язків, фінансовий стан 
підприємства, виконання основних завдань підприємством, збереження та 
ефективність використання майна, виконання плану розвитку підприємства.
6.8. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, керівник підприємства 
подає до селищної ради письмову заяву про призначення його на посаду та 
укладення Контракту на новий термін.



У випадку не надання у встановлений термін заяви питання про його 
призначення на посаду керівника та укладення контракту на новий термін не 
розглядається.

Заява керівника підприємства розглядається постійною комісією з питань 
спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту.
6.9. За позитивним висновком комісії на розгляд сесії селищної ради 
виносяться відповідні проекти рішень про звільнення Керівника, в зв’язку з 
закінченням терміну дії контракту та про його призначення Керівником і 
укладення з ним контракту на новий термін.
6.10. У разі відмови постійною комісією з питань спільної власності 
територіальних громад, житлово-комунального господарства та цивільного 
захисту в призначенні на посаду та укладенні контракту на новий термін 
комісією готується та вноситься на розгляд сесії селищної ради проект 
рішення про звільнення керівника в зв’язку з закінченням терміну дії 
контракту.
6.11. У разі неприйняття сесією селищної ради рішення про укладення 
контракту з керівником комунального підприємства на новий термін або у 
разі відмови постійною комісією з питань спільної власності територіальних 
громад, житлово-комунального господарства та цивільного захисту в 
призначенні на посаду та укладенні контракту на новий термін, оголошується 
конкурсний відбір кандидатів на посаду керівника комунального 
підприємства у порядку, передбаченому цим Положенням.

6.12. Керівники звільняються з посади селищною радою на її пленарних 
засіданнях у випадках:

а) закінчення терміну дії контракту (при умові не укладення контракту 
на новий термін (переукладення);

б)подання особистої заяви керівника
з) в інших випадках, передбачених чинним законодавством або 

обумовлених у контракті.
Голова Безлюдівської селищної ради, представники виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради, депутати мають право вносити 
відповідні обґрунтовані пропозиції про звільнення керівників.

Проект рішення про звільнення керівника подається до Безлюдівської 
селищної ради ініціатором звільнення.

До винесення питання про звільнення керівника та відповідного 
проекту на розгляд сесії, це питання розглядається на засіданні постійної 
комісії з питань спільної власності територіальних громад, житлово- 
комунального господарства та цивільного захисту.

У період між сесіями голова Безлюдівської селищної ради, відповідно 
до чинного законодавства, видає розпорядження щодо припинення контракту 
у разі:

- з ініціативи керівника;
- в разі смерті керівника.



Додаток 1
До рішення XVII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 10 грудня 2021 р.
«Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору та 
призначення на посаду і звільнення з посади 
керівників комунальних підприємства, які 
належать до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради та здійснюють 
діяльність у сфері надання житлово- 
комунальних послуг, затвердження типової 
форми контракту з керівниками комунальних 
підприємств»

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ 
з керівниками комунальних підприємств, які належать до комунальної 

власності Безлюдівської селищної ради та здійснюють діяльність у сфері 
надання житлово-комунальних послуг

смт. Безлюдівка « »2021 р.

Безлюдівська селищна рада в особі Безлюдівського селищного голови 
_______________________________________, який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та 
громадянин з другого боку, уклали цей
контракт про те, що громадянин відповідно
до рішення сесії Безлюдівської селищної ради скликання
від  про «» приймається на роботу до 

на посаду (надалі -
Керівник).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним 
законодавством України, Статутом(надалі - Підприємство) та цим 
контрактом, підконтрольний і підзвітний Безлюдівській селищній раді.

1.2. Згідно з цим контрактом керівник зобов’язується здійснювати 
оперативне керівництво Підприємством, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради, забезпечувати його прибуткову діяльність, 
ефективне використання і збереження майна, закріпленого за Підприємством 
на праві господарського відання, а Безлюдівська селищна рада зобов’язується 



створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації 
діяльності Керівника.

1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. 
На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та 
Безлюдівською селищною радою, які є сторонами контракту.

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства. На період 
відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки 
Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його 
функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, 
якщо останнім не установлено іншого.

1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується 
Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів 
України, наказами галузевого міністерства, рішеннями Безлюдівської 
селищної ради, розпорядженнями голови Безлюдівської селищної ради, 
іншими нормативно-правовими актами, Статутом підприємства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво
підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову 
та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, 
передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Обов’язки Керівника:

2.2. Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і 
забезпечення діяльності Підприємства:

- організація виконання виробничих програм, договірних та інших 
обов’язків, що взяті Підприємством;

- матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

- юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення 
діяльності Підприємства;

- забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

- забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, 
створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної 
праці на Підприємстві;

- створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи 
колективу;



- забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих 
Підприємству;

- виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення 
інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної 
плати працівникам і виконання погодженого графіка погашення відповідної 
заборгованості;

- подання на погодження Безлюдівською селищною радою річних 
фінансових планів, та звітів;

- подання в установленому порядку фінансової звітності Безлюдівській 
селищній раді;

- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності 
Підприємства згідно Статуту Підприємства та чинного законодавства.

- керівник у своїй діяльності повинен керуватись нормами чинного 
законодавства України, рішеннями Безлюдівської селищної ради, рішеннями 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради та розпорядженнями 
голови Безлюдівської селищної ради;

- рішення Безлюдівської селищної ради, її виконавчого комітету та 
розпорядження голови Безлюдівської селищної ради, що стосуються 
діяльності підприємств, які здійснюють діяльність в сфері надання житлово- 
комунальних послуг, є обов’язковими для виконання Керівником.

2.3. Ініціювати укладення Колективного договору та його виконання.

2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна 
Безлюдівської селищної ради, що знаходиться на балансі Підприємства і 
закріплене на праві господарського відання.

2.5. Забезпечувати виконання планових показників фінансово- 
господарської діяльності Підприємства.

2.6. Погоджувати з Безлюдівською селищною радою придбання майна у 
відповідності до положень Статуту;

2.7. Погоджувати з Безлюдівською селищною радою отримання кредитів 
з повідомленням щодо планування напрямків використання коштів та умов 
кредитування.

2.8. Завчасно інформувати Безлюдівську селищну раду щодо загроз 
накладення арешту на майно та рахунки Підприємства.

2.9. Щорічно, наприкінці кожного поточного року, надавати до 
Безлюдівської селищної ради звіт про результати виконання контракту та 
бізнес-плану.



2.10. Наприкінці кожного поточного року надавати матеріали річної 
інвентаризації основних засобів.

2.11. Складати в установленому порядку та погоджувати з головою 
безлюдівської селищної ради річний з поквартальною розбивкою фінансовий 
план Підприємства на кожний наступний рік.

2.12. Складати в установленому порядку та погоджувати у голови 
Безлюдівської селищної ради бізнес-план Підприємства на строк дії 
контракту.

2.13. Здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та 
оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на 
балансі Підприємства і закріплено за ним на праві господарського відання, а 
також оформлення земельних ділянок, на яких розташоване дане нерухоме 
майно.

2.14. Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного 
обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі - за 
періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.

2.15. Створювати належні умови праці відповідно до вимог чинного 
законодавства.

2.16. Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового 
розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства.

2.17. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.

2.18. Погоджувати використання прибутку та Статутного капіталу 
Підприємства.

Права Керівника:

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, 
в установах та організаціях;

- укладати господарські та інші угоди;

- видавати доручення, довіреності;

- відкривати рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати 
на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати 
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;



- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, радою, статутом 
підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

Обов’язки Безлюдіської селищної ради:

- гарантувати додержання прав і законних інтересів Підприємства;
- надавати інформацію на запит Керівника;
- організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та 

погоджувати у встановленому порядку його річний фінансовий план на 
кожний наступний рік;

- здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження 
закріпленого за підприємством на праві господарського відання майна;

- укладати додаткові угоди по договору про закріплення майна на праві 
господарського відання (оперативного управління);

Права Безлюдівської селищної ради:

- вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіту про результати 
роботи;

- звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на 
підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом 
(дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним 
законодавства України та умов укладеного контракту);

- за порушення трудової дисципліни застосовувати до Керівника 
дисциплінарні стягнення;

- контролювати використання прибутку та Статутного капіталу 
Підприємства;

з дійснювати контроль за виконанням фінансового плану 
Підприємства;

проводити планові та позапланові перевірки ефективності 
використання майна Підприємства та виконання Керівником умов контракту;

- погоджувати формування фонду оплати праці на умовах, визначених 
колективним договором;

- погоджувати штатний розпис і організаційну структуру підприємства; 
фінансовий план підприємства, кадровий резерв;

- здійснює інші повноваження згідно чинного законодавства України.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові 
нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного 
Підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з 
установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі  гривень і фактично 
відпрацьованого часу;



б) премії за підсумками роботи за квартал, рік, згідно чинного 
законодавства України та Колективного договору підприємства, за 
погодженням з головою Безлюдівської селищної ради.

Розмір посадового окладу встановлюється штатним розписом і 
визначається згідно з чинним законодавством України.

3.2. У разі погіршення показників роботи підприємства, невиконання 
умов контракту, погіршення трудової дисципліни, затримки більше ніж на 
місяць заробітної плати працівникам, допущення нещасного випадку на 
Підприємстві зі смертельним наслідком - премія не нараховується.

Даний перелік премій, надбавок та доплат є вичерпним.
3.3. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності 

зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету міністрів 
України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

3.4. Питання відрядження за межі України Керівник погоджує з головою 
Безлюдівської селищної ради.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 
передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з 
законодавством та цим контрактом.
4.2. Питання, не врегульовані цим контрактом, вирішуються згідно з чинним 
законодавством України.
4.3. Спори, які виникають у Сторін, вирішуються шляхом переговорів. У 
випадку, коли сторони не можуть досягти згоди, спір вирішується у судовому 
порядку.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО 
ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється 
шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення терміну, на який він укладений;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи Керівника;
г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний 

з ініціативи голови Безлюдівської селищної ради, у тому числі за 
пропозицією депутатів, членів виконавчого комітету Безлюдівської селищної 
ради, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин 
обов'язків, покладених на нього цим контрактом;



б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи 
обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства 
настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. 
п.);

в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та 
Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, 
страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо 
виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення 
заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження або 
погодження Безлюдівській селищній раді річного з поквартальною 
розбивкою фінансового плану підприємства, або порушення порядку 
здійснення витрат суб'єктом господарювання;

д) у разі несплати ре структурованої податкової заборгованості протягом 
трьох місяців при наявності вини керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною 
праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань 
охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської 

заборгованості;
з) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року 

спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, 
яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується 
відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємства;

и) у разі неподання Безлюдівській селищній раді фінансової звітності, а 
також звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з 
пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

і) у разі порушення законодавства під час використання фінансових 
ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти (кошти місцевого бюджету);

У) з інших підстав.

(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення контракту)
5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до 

закінчення терміну його дії:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном 

своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи 
порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно- 
розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до 
погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.



Проект рішення про звільнення керівника з посади подається на розгляд 
сесії Безлюдівської селищної ради ініціатором звільнення.

5.5. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від 
Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

5.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, керівник 
підприємства подає до селищної ради письмову заяву про призначення його 
на посаду та укладення Контракту на новий термін.

У випадку не надання у встановлений термін заяви питання про його 
призначення на посаду керівника та укладення контракту на новий термін не 
розглядається.

5.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених 
у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у 
трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 
Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
6.1. Цей контракт діє з " " 20 р.

до " " 20 р.
6.2. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Від Органу управління майно

(Посада, прізвище, ім'я, 
по батькові)

(підпис)

Керівник

(Підпис, прізвище, ім'я, 
по батькові)

М.П. 20 р. 20 р.
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ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства 
Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування 
житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення 
якості надання житлово-комунальних послуг та покращення рівня 
благоустрою території Безлюдівської селищної ради, відповідно до вимог 
Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків», Бюджетний Кодекс України, 
керуючись пп. 22 ст. 26 , ст. ЗО, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з 
питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту та з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму розвитку житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки (додається).

2. Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється в 
межах затверджених бюджетних призначень у рішенні селищної ради про
місцевий бюджет на відповідний рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії з питань спільної власнос ' ?рндх)ріальних громад, житлово- 

я^йог^х^айфсту (Чечуй І.В.) та з питань 
на^щцвдасності (Підкопай А.Б.).

комунального господарства та ц 
бюджету, економіки, фінансів т/кр

Де

Безлюдівський селищний голова!
■04396’

Микола КУЗЬМІНОВ
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ПАСПОРТ
Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки

І Іазва Програма розвитку житлово-комунального господарства! 
Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки

11 і де гава для 
розроблення

Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про житлово- 
комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», ! 
«Про автомобільні дороги», «Про об’єднання співвласників 
бага гоквар гири их будинків»

Розробники та 
виконавці

Розробник - відділ житлово-комунального господарства 
Безлюдівської селищної ради
Виконавці - КП Харківської районної ради «Комуненерго», 
1<П «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради, відділ 
житлово-комунального господарства Безлюдівської 
селищної ради, об’єднання співвласників багатоквар гирі і их 
будинків

Мета І Ірограми Розвиток житлового, водопровідно-канал ізаційиого,
теплового, дорожнього господарств, впровадження заходів з 
ресурсозбереження, нових форм управління об'єктами 
галузі, зниження собівартості послуї. Забезпечення 
максимальною охоплення населених пунктів селища 
вивозом ТІ1В.

Строк 
виконання

2022-2024 роки

Джерела 
фінансувавня

Державний, обласний, місцевий бюджети

Очікувані 
результати 
виконання

Покращення технічних характеристик об’єктів житлового, 
водо п рові дно-канал ізаційиого, теплового, дорожнього 
господаре тв, підвищення безпеки дорожнього руху. 
1 Іриінвидпіення процесів становлення ринкових засад 
господарювання, розвитку конкуренції та залучення 
приватних інвестицій.

Контроль за 
виконанням

Відділ жи ілово-комунального і оснодарсгва Безлюдівської 
селищної ради



4

Вступ

Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з 
функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у 
фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у 
цій сфері досі не відбулося. Дещо змінюється ситуація у становленні 
ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні 
приватних інвестицій у підприємства галузі. Однак нестача власних і 
бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення, відсутність 
дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяли 
вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних 
підприємств та розви тку комунальної інфраструктури.

80 % житлових будинків потребують капітального ремонту. В 
незадовільному стані перебуває більше 60 % водопровідно-каналізаційних 
та теплових мереж, котелень. Більша частина мереж збудована у 70-80 
роки минулого століття, а деякі водопровідні мережі експлуатуються ще з 
першої половини XX сторіччя. Теплове та насосне обладнання, що 
використовується, має низький ККД, внаслідок чого збільшується 
енергоємність виробництва. Зношеність основних фондів та використання 
застарілих матеріалів та технологій, що викорис іовувалися при 
будівництві, призводить до підвищення аварійності систем тепло- та 
водопостачання, наднормативних втрат, та, як наслідок, до росту 
собівартості житлово-кому пальних послуг.

Вирішення цього питання потребує фінансового забезпечення 
виконання Програми, додержання ефективного використання бюджетних 
коштів під час її реалізації, розроблення ефективних механізмів залучення 
п оз аб і о д ж сто и х ко г і г т і в.



1. Загальна характеристика житлово-комунального 
господарства району

1.1 Житлове господарство

Житловий фонд селища налічує 99 житлових будинків загальною 
площею 174,920 тис. м2. На 79 % складається з будинків середньої 
поверховості (до 5 поверхів). Багатоповерхові будинки (5 поверхів) 
складають 21 % від загальної кількості житлових будинків. Більшість 
житлових приміщень знаходиться в приватній власності.

Станом на 01.12.2021 на території Безлюдівської селищної ради з 
утримання житлових будинків надають:

- 2 комунальних житлово-експлуатаційних підприємства;
- 12 об'єднання співвласників багатокваріирних будинків.
І Іедостатньо швидкими темпами в Безлюдівській селищній раді йде 

процес впровадження форм управління житловими будинками на 
виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності в 
багатоквартирних будинках».

За результатами конкурсу, що проводився Безлюдівською селищною 
радою, визнано управителем ГОВ «Комун сервіс 2018» - 87 житлових 
будин ків.

І Іайгострішими проблемами в житловому фонді залишаються 
питания ремонту будинків з м’якими руберойдними покрівлями, димових 
та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, 
водовідведення, запірної арматури та інше.

У зв'язку з відсутністю цільових коштів ресурсоенергозберігаючі 
технології у житловому фонді впроваджуються надто повільно і 
здебі.іьпюіо за рахунок коштів житлово-експлуатаційних підприємств та 
мешканців.

1.2 Водопровідно-каналізаційне господарство

Водопостачання є однією з найважливіших підгалузей житлово- 
комунального господарства, що забезпечує життєдіяльність населених 
пунктів громади і суттєво впливає на соціальні й економічні аспекти 
розви тку громади.

Послуги з централізованого водопостачання надаються в 
сел. Хорошево, сел. Васищево, сел. Безлюдівка, с. Котляри. Виробником 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в 
Безлюдівській селищній раді є КП «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради. -

Водопровідно-каналізаційне господарство громади складається з 10 
свердловин, 7 каналізаційно-насосних станцій, 33,8935 км водопровідних 
мереж, 14,657 км каналізаційних мереж.

Понад 60 % всіх мереж та споруд Безлюдівської селищної ради 
повністю відробили свій ресурс.
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Система водопостачання та водовідведення в Безлюдівській 
селищній раді мас змішаний характер, с. Котляри забезпечується 
водопостачанням від системи KI І «Харківводокаиал». Водопостачання 
реїнти населених пунктів здійснюється від свердловин.

Іе ж саме стосується і водовідведення. Відведення СТОКІВ ВІД 

житлових масивів с. Котляри, сел. Васищеве, частково сел. Безлюдівка 
здійснюється до системи KI І «Харківводокаиал».

Безперебійна робота каналізаційних та водопровідних мереж 
потребує збільшення обсягів перекладки технічно зношених мереж з 
широким застосуванням нових технологій. Основна частина 
водопровідних і каналізаційних мереж на території Безлюдівської 
селищної ради була побудована протягом 60-70-х років минулого століття. 
Внаслідок тривалої експлуатації об’єкти водопровідно-каналізаційного 
господарства району значно зношені.

Такою ж серйозною проблемою, що негативно впливає на роботу 
системи подачі і розподілу води, є технічний стан вну трішньобудинкових 
систем водопостачання і витоки води, що виникають з цієї причини. Це 
змушує переводити режими роботи насосних станцій на підвищені тиски в 
системі водопостачання. Такі режими роботи призводять не тільки до 
зростання нераціональних втрат у житловому фонді, але й до збільшення 
кількості пошкоджень на водопровідних мережах.

1.2.1 Очищення стічних вод

Очисна споруда на території Безлюдівській селищній раді була 
збудована в 1979 році та розташована в сел. Хорошеве, вул. Г. Фрунзе. 
Обслуговуюча організація Комунальне підприємство «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради.

Стічні води від багатоповерхових будинків надходя ть у вигрібні ями. 
вміст яких через несвоєчасне видалення розпливається сільськими 
вулицями. Іноді стічні води від багатоповерхових будинків збираються у 
відкриті водойми, які розташовані безпосередньо у житловому масиві. 
Такий спосіб збирання та накопичення стічних вод є дуже небезпечним, бо 
є джерелом інфекційних захворювань, неприємних запахів, забруднення 
підземних вод. З наведених вище причин створення в сільській місцевості 
очисних споруд за такою ж схемою, що і у містах, як свідчить багаторічний 
досвід, є безперспективним.

Слід відзначити, що така ситуація характерна не тільки для нашої 
країни. У більшості економічно розвинених держав протягом останніх 
десятиріч у сільській місцевості відмовляються від традиційних методів 
очистки стічних вод. Поширення набувають очисні споруди, дія яких 
базується на використанні та інтенсифікації процесів самоочищения 
природних вод за участю мікроорганізмів і водної рослинності.

1 Іайактуальнішою проблемою в Безлюдівській селищній раді є 
реконструкція споруди в сел. Хорошеве.
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1.3 Теплопостачання

Геплозабезпечення об’єктів соціальної сфери та інших споживачів в 
Безлюдівській селищній раді здійснюють підприємства:

- КІ1 «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради;
- KI І Харківської районної ради «Комуненерго»;
- ТОВчАлшеи».
Всього в Безлюдівській селищній раді налічується 9 котелень, в тому 

числі такі, що працюють на альтернативному виді палива - пезетах.

1.4 Благоустрій та дорожнє господарство

В умовах загострення екологічних проблем організаційні завдання 
щодо підтримання рівноваги між природними й антропогенними 
компонентами середовища набуває статусу першочергових питань 
виживання. Тому Програма реформування системи комунального 
господарства в галузі благоустрою і санітарного очищення Безлюдівської 
селищної ради спрямована насамперед на вирішення цих завдань.

Найважливішою проблемою благоусірою є санітарна очистка 
територій населених пунктів Безлюдівської селищної ради.

На даний час послугами з вивезення ТНВ в Безлюдівській селищній 
раді охоплено більше половини населених пунктів громади. Вивіз ТНВ 
здійснюється на діючий полігон Ногайський. Оплата за послуги зі 
збирання, вивезення та захоронения ТПВ стягується з мешканців 
багатоповерхової забудови Безлюдівської селищної ради 14,26 грн. з 

1 чол. на місяць. Населення приватного сектору Безлюдівської селищної 
ради сплачує за ці послуги 15,15 грн. з розрахунку з І чол. на місяць, або 
за фактично надану послугу за кількість заповнених мішків.

Найчастіше для збирання твердих побутових відходів 
використовуються металеві контейнери ємністю 0,75 м'. Оскільки вивіз 
ТНВ з приватного сектору здійснюється в-основному подвірним способом, 
наявна кількість контейнерів для збору та складування ТНВ в повній мірі 
забезпечує потреби багатоповерхового жи тлового фонду.

Актуальною є проблема оновлення автомобільного парку 
сміттєвозів.

Загальна протяжність доріг Безлюдівської селищної ради складає 
182 км, в тому числі 68 км - з твердим покриттям, 114 км - грунтові.

Зміст розвитку системи утримання і ремонту доріг полягає у 
зосередженні наявних коштів на капітальний та поточний ремонти 
окремих першочергових доріг.

З метою забезпечення надійного функціонування транспортної 
мережі та підвищення безпеки дорожнього руху щорічно необхідно 
проводити поточні та капітальні ремонти автомобільних доріг, в тому 
числі за рахунок субвенції з державного бюджету. Районних та обласних 
доріг загального користування місцевого значення Державне 
підприємство «Дороги Харківщини». Відповідно до статті 20 Закону 
України «1 Іро автомобільні дороги», статті 91 Бюджетного кодексу
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України у випадку обмеження фінансування робіт за рахунок коштів 
державного бюджету та за наявності можливості залучення відповідних 
джерел надходження у місцевих бюджетах, ремонт доріг загального 
користування місцевого значення, а також капітальний та поточний ремонт 
вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими 
автомобільних доріг державного значення, здійснюється за рахунок кошт ів 
місцевих бюджет ів (як співфіиансу вання на договірних засадах).

1.5 Загальний висновок

Ст ан справ в житлово-комунальному господарстві свідчит ь про 
необхідність розвитку галузі, впровадження заходів з ресурсозбереження, 
зниження собівартості послуг, нових форм управління об’єктами галузі. 
Досить актуальним є пришвидшення процесів становлення ринкових засад 
господарювання, розвитку конкуренції та залучення приватних інвестицій.

Актуальним є питання фінансування заходів, передбачених 
1 Ірограмою на 2022-2024 роки.

Перелік інвссіиційних проектів Програми, що пропоную!ься до 
фінансування за рахунок бюджетних коштів, формується відділом 
житлово-комунального господарства Безлюдівської селищної ради, в тому 
числі на основі пропозицій, які надійшли від Департаменту житлово- 
комунального господарства та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації, Харківської районної ради. Старост старостинських 
округів Безлюдівської селищної ради, та може корегуватися за потребою.

2. Контроль за виконанням Програми
І. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну 

комісію з питань спільної власності територіальних громад, житлово- 
комунального господарства та цивільного захисту та постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.

2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому
порядку.



Перелік заходів
Програми розвитку житлово-комунального господарства Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 рік, 

що пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних коштів

№
з/п

Назва заходу Реалізація 
2022 рік, 
тис. грн

Реалізація 
2023 рік, 
тис. грн

Реалізація 
2024 рік, 
тис. грн

І Розвиток та реконструкція центральних систем водопостачання і водовідведення

1 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи водопостачання та каналізаційної системи 
вул. 8 Березня.!7, сел. Васищеве

1 50.00

2 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи водопостачання вул. Вишнева.2 г. сел. Васищеве 150.00

3 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи водопостачання та каналізаційної системи 
вул. Орєшкова.21, під'їзд 7, сел. Васищеве

100.00

4 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи водопостачання та каналізаційної системи 
вул. Фрунзе. 1. сел. Хорошеве

150.00

5 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
пров. Зоряний, сел. Хорошеве

50.00

6 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
пров. Горького, сел. Хорошеве

50.00

7 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
пров. Культури, сел. Хорошеве

50.00

8 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
вул. Нагорна. сел. Хорошеве

50.00

9 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
вул. Сторожівська. сел. Хорошеве

50.00

10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу вул. Зелена, 
сел. Хорошеве

50.00

11 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу 
вул. Сонячна, сел. Хорошеве

50.00



12 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу вул.
Вишнева, сел. Хорошеве

50.00

13 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводу вул.
Горького, сел. Хорошеве

50,00

14 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі 
пров. Овочевий, сел. Хорошеве

50,00

15 Замінити труби водопостачання та водовідведення вул. Миру,6. с. Котляри 200,00

16 Виготовлення проектно-кошторисної докумнтації на реконструкцію очисних споруд сел. Хорошеве 400,00

17 Встановлення засобів технологічного обліку води на свердловинах у кількості 10 од. сел.
Безлюдівка, сел. Васищеве. сел. Хорошеве

180,00

18 Виготовлення проектно-кошторисної докумнтації та встановлення станцій знезалізнення 
сел. Васищеве

300.00

Ремонт і облаштування колодязів

1 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Матросова, сел. Хорошеве 50.00

2 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Кар'єрна, сел. Хорошеве 50.00

3 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Весняна, сел. Хорошеве 50,00

4 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Монастирська, сел. Хорошеве 50,00

5 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Сонячна, сел. Хорошеве 50.00

6 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Вишнева, сел. Хорошеве 50,00

7 Капітальний ремонт і облаштування колодязів вул. Джерельна, сел. Хорошеве 50,00

8 Капітальний ремонт і облаштування колодязів пров. Дружний, сел. Хорошеве 50,00

9 Капітальний ремонт і облаштування колодязів пров. Миру. сел. Хорошеве 50,00

II Енергозбереження, розвиток та реконструкція системи теплопостачання

Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів

1 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний. 4. сел. Безлюдівка 120,00

2 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний. 5. сел. Безлюдівка 50,00



3 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний, 6. сел. Безлюдівка 50,00

4 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний, 7, сед. Безлюдівка 100,00

5 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний, 8, сел. Безлюдівка 100,00

6 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний, 9, сел. Безлюдівка 100,00

7 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний. 1 0, сел. Безлюдівка 120,00

8 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний, 1 1, сел. Безлюдівка 100,00

9 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів в-д Стадіонний. 12. сел. Безлюдівка 100,00

10 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. 3. сел. Безлюдівка 100,00

11 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. 5. сел. Безлюдівка 100,00

12 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. 6. сел. Безлюдівка 120,00

13 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. 9. сел. Безлюдівка 100,00

14 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. К), сел. Безлюдівка 100,00

15 Капітальний ремонт оголовків вентиляційних каналів пров. Овочевий-6. 1 1. сел. Безлюдівка 100.00

III Дорожнє господарство

Капітальний ремонт та реконструкція доріг комунальної власності
1 Капітальний ремонт асфальтного покриття внутрішньоквартальних доріг вул. Кооперативна.28 

сел. Безлюдівка
1200.00

2 Капітальний ремонт асфальтного покриття внутрішньоквартальних доріг вул. Кооперативна,ЗО 
сел. Безлюдівка

800,00

3 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Шевченка, сел. Васищеве 1500.00
4 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Заливна, сел. Васищеве 800,00
5 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям по вул. 1-Травня, сел. Васищеве 900.00
6 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів сел. Васищеве 2000,00
7 Будівництво пішохідної доріжки по вул. Орешкова,49, сел. Васищеве 100,00
8 Капітальний ремон пішохідної доріжки вул. Орєшкова.83-Б. сел. Васищеве 100.00
9 Будівництво пішохідної доріжки по вул. Орєшкова,69, сел. Васищеве 150,00
10 Капітальний ремонт дороги вул. Перемоги, сел. Безлюдівка 600,00
И Встановлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Кооперативна та вул. Зміївська 4500.00
12 Капітальний ремонт дороги вул. Культури, сел. Хорошеве 1500.00
13 Капітальний ремонт дороги вул. Вишнева, сел. Хорошеве 1200,00



14 Капітальний ремонт дороги вул. Сторожівська, сел. Хорошеве 1000,00
15 Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка, сел. Хорошеве 900,00
16 Облаштування пішохідної доріжки вул.Миру, сел. Хорошеве 800.00
17 Облаштування пішохідної доріжки вул. Дружби, сел. Хорошеве 500.00

18 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям вул. Польова до вул. Б.Хмельницького, 
с. Котляри

1200.00

19 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям вул. Садова до вул. Польова, с. Котляри 500.00

20 Капітальний ремонт пішохідної доріжки вул. Польова, с. Котляри 600,00
21 Капітальний ремонт пішохідної доріжки пров. Польовий, с. Котляри 600,00
22 Продовжити прокладання пішохідної доріжки від вул. Польова до вул. Миру, с.Котляри 300.00
23 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям вул. Молодіжна, с. Котляри 500,00
24 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям до нового кладовища с. Мовчани 1200,00
25 Капітальний ремонт дороги з твердим покриттям вул. Тиха. с. Котляри 1200.00
26 Поставити відбійники на мосту до пров. Польовий, вул. Садова, вул. Мовчанівська. с.Котляри 300,00
27 Капітальний ремонт грунтових доріг в сел. Васищеве 800.00
28 Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Монастирська, сел. Хорошеве 600,00
29 Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Фрунзе Тимура, сел. Хорошеве 1500.00
ЗО Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Озерна, сел. Хорошеве 600.00
31 Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Нагорна. сел. Хорошеве 600.00
32 Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Перемоги, сел. Хорошеве 600.00
33 Капітальний ремонт грунтової дороги вул. Молодіжна, сел. Хорошеве 600.00
34 Капіз альний ремонт грунтової дороги пров. Сосновий, сел. Хорошеве 500.00
35 Капітальний ремонт грунтової дороги пров. Зоряний, сел. Хорошеве 500,00
36 Капітальний ремонт грунтової дороги пров. Горького, сел. Хорошеве 500.00
37 Капітальний ремонт грунтової дороги пров. 8 Березня, сел. Хорошеве 500.00
38 Капітальний ремонт грунтової дороги пров. Новий, сел. Безлюдівка 500,00
39 Капітальний ремон дороги вул. Бережна, сел. Безлюдівка 600,00
40 Капітальний ремон дороги вул. Огородня, сел. Безлюдівка 600,00
41 Капітальний ремон дороги вул. Промислова, сел. Васищево 600,00
42 Капітальний ремонт дороги та пішохідної доріжки вул. Удянська Набережна, сел. Безлюдівка 1500.00
43 Облаштування зупинок громадського транспорту бетонними огорожами вул.Орешкова, 

сел. Васищеве та вул. Зміївська, сел. Безлюдівка
600,00

44 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги від будинку № 1 до будинку № 18 по 
вул. Мостобудівниківу, сел. Безлюдівка

600,00



45 Облаштування пішохідного переходу вул. Кооперативна, сел. Безлюдівка 200.00
46 Встановлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Орєшкова та вул. Слобідська сел. Васищеве 500.00
47 Встановлення дорожніх знаків "Обмеження швидкості" вул. Сонячна.39 та вул. Сонячна. 45, сел.

Хорошеве
100.00

Поточний ремонт доріг комунальної власності
1 Поточний ремонт дороги в'їзд Стадіонний, сел. Безлюдівка 400.00
2 Поточний ремонт дороги вул. Стадіонна, сел. Безлюдівка 400.00
3 Поточний ремонт дороги вул. Р. Левицького, сел. Безлюдівка 1200,00
4 Поточний ремонт дороги вул. Полунична, сел. Безлюдівка 1200,00
5 Поточний ремонт дороги пров. Полуничний, сел. Безлюдівка 700,00
6 Поточний ремонт дороги під'їзд до с. Гусина Поляна, сел.Васищеве 1200.00
7 Поточний ремонт дороги вул. Миру, сел. Хорошеве 600,00
8 Поточний ремонт дороги вул. Дачна, сел. Хорошеве 600,00
9 Поточний ремонт дороги вул. Щаслива, сел. Хорошеве 600.00
10 Поточний ремонт дороги вул. Горького, сел. Хорошеве 600.00
11 Поточний ремонт дороги вул. Фрунзе Тимура, сел. Хорошеве 1000.00
12 Поточний ремонт дороги вул. Дружби, сел. Хорошеве 1200.00
13 Поточний ремонт дороги вул. Джерельна, сел. Хорошеве 800,00
14 Поточний ремонт дороги вул. Сонячна, сел. Хорошеве 700.00
15 Поточний ремонт дороги пров. Культури, сел. Хорошеве 800.00
16 Поточний ремонт дороги пров. Дружний, сел. Хорошеве 600.00
17 Поточний ремонт дороги вул. Аерофлотська. с. Котляри 600,00
18 Облаштування водостоку наділянні дороги вул. Миру. сел. Хорошеве 600.00
19 Поточний ремонт дороги на вул. Р. Левицького, сел. Безлюдівка 600.00
20 Поточний ремонт грунтової дороги сел. Васищеве 300.00
IV Електропостачання

Вуличне освітлення
1 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Шевченка, сел. Васищеве 50,00
2 Тоточний ремон вуличного освітлення вул. Лісна, сел. Васищеве 50,00
3 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Червона, сел. Васищеве 50,00
4 Поточний ремон вуличного освітлення пров. 1 Травня, сел. Васищеве 50,00
5 Поточний ремон вуличного освітлення пров. Горького, сел. Васищеве 50,00
6 Поточний ремон вуличного освітлення між пров.8 Березня та вул. Лісна сел. Васищеве 50,00
7 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Соснова, сел. Хорошеве 50,00



8 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Молодіжна, сел. Хорошеве 50.00
9 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Шкільна, сел. Хорошеве 50,00
10 Капітальний ремон вуличного освітлення вул. Фрунзе Тимура, сел. Хорошеве 200,00
11 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Миру, сел. Хорошеве 50,00
12 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Озерна, сел. Хорошеве 50,00
13 Капітальний ремон вуличного освітлення вул. Станційна, сел. Хорошеве 150.00
14 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Східна, сел. Хорошеве 50,00
15 Поточний ремон вуличного освітлення вул. Дачна, сел. Хорошеве 50,00
16 Поточний ремон вуличного освітлення пров. Сосновий, сел. Хорошеве 50,00
17 Поточний ремон вуличного освітлення пров. Шкільний, сел. Хорошеве 50,00
18 Розроблення проектно-кошторисної документаці та заміна кабеля електропостачання вул. Миру.8 

с. Котляри
300.00

19 Капітальний ремон вуличного освітлення вул. Перемоги, район ж/д переїзду, сел. Безлюдівка 300.00
20 Капітальний ремон вуличного освітлення мосту через річку Уди, сел. Васищеве 300.00
V Житловий фонд

1 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі 
в-д Мостобудівників,8, сел. Белюдівка

750.00

2 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі 
в-д Мостобудівників, 11, сел. Белюдівка

960.00

3 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі вул. Вишнева, 2-А, 
сел. Васищеве

1100.00

4 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі вул. Вишнева, 2-В, 
сел. Васищеве

1100.00

5 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі вул. Вишнева, 9. 
сел. Васищеве

360.00

6 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі вул. Фрунзе. 1, 
сел. Хорошеве

720.00

7 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капізальний ремонт покрівлі 
вул. Орешкова, 83-В, сел. Васищеве

1100.00

8 Розроблення проектно-кошторисної документаці та капітальний ремонт покрівлі 
вул. Орешкова. 83-Б, сел. Васищеве

1200,00

9 Завершення реконструкції клубу в сел. Васищеве 1500.00



10 Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень Васищевського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) по вул. Вишнева2Е, сел. Васищеве

3000,00

11 Капітальний ремонт міні футбольного поля в сел. Васищеве 150,00

12 Капітальний ремонт (фарбування) мосту через річку Уди сел. Васищеве 3000,00

13 Поточний ремонт та благоустрій території пам'ятного знаку Герою Радянського Союзу 
Орешкову С.М.

350,00

14 Розроблення проектно-кошторисної документаці та очищення русла та берегів річки Студенок 1500.00

15 Встановлення спортивних та дитячих майданчиків в'їзд Стадіонний. 10. сел. Безлюдівка 120.00

16 Встановлення спортивних та дитячих майданчиків вул. Зміївська, 1 53. сел. Безлюдівка 150.00

17 Ремонт пам'ятника загиблим воїнам по вул. Миру. сел. Хорошеве 300.00

18 Ремонт приміщення офісу старости Хорошівського старостинського округу вул. Миру, 
сел. Хорошеве

3000,00

19 Встановлення дитячого майданчику вул. Миру. 9. с. Котляри 100.00

20 Устанорвити лавочки зі спинками вул. Миру, 1, с. Котляри 30.00

21 Устанорвити лавочки зі спинками вул. Миру, 2, с. Котляри 30.00

22 Устанорвити лавочки зі спинками вул. Миру, 3, с. Котляри 30.00

23 Устанорвити лавочки зі спинками вул. Миру, 4. с. Котляри 30.00

24 Устанорвити лавочки зі спинками вул. Миру, 7, с. Котляри 30.00

25 Встановити показчики вулиць с. Котляри 50.00

26 Встановлення дашків вул. 8 Березня. 14, сел. Васищеве 50.00

27 Встановлення дашків та вимощення по периметру вул. Вишнева.2 г. сел. Васищеве 200,00

28 Підсипка і укріплення дамби в районі ставка сел. Хорошеве 1500.00

29 Капітальний ремон каналізації будинку № 2 по вул. Мостобудівників, сел. Безлюдівка 150.00

VI Переоснащення матеріально-технічної бази житлово-комунальних підприємств

1 Придбання контейнерів для сміття у кількості 50 од., сел. Безлюдівка 200.00



2 Придбання контейнерів для сміття сел. Васищеве 150,00

VII Впровадження заходів з реформування житлово-комунального господарства:
Надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників житлових будинків 500,00 500,00 500,00

Всього по роках 39680,00 28000,00 15520,00

ВСЬОГО ПО ЗАХОДАМ 83200,00

Начальник відділу житлово-комунального господарства Сергій ВОРОТНИКОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

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

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік», Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026 (зі змінами) «Питання виплати 
працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та 
відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та 
дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, 
допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань», Наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України № 609 від 23.03.2021 року «Про 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Внести зміни в структуру Безлюдівської селищної ради та н 
структурних підрозділів та затвердити п в новій редакції (додається).

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

3. Рішення XV сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від 05 листопада 2021 року «Про затвердження структури апарату управління 



Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів (зі змінами)», 
вважати таким що втратило чинність.

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

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1

до рішення XVII сесії VIII скликання від 10 грудня 
2021 р. "Про затвердження структури 

апарату управління Безлюдівської селищної ради 
та її структурних підрозділів (зі змінами)"

станом на 10.12.2021 року

Структура апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів

п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць
Апарат управління

1 Селищний голова 1
2 Перший заступник селищного голови 1

3
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

4
Заступник голови з питань 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 11
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

1 Завідувач сектору 1

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

Загальний відділ
1 Начальник відділу 1
2 Діловод 3
3 Головний спеціаліст 3
4 Провідний спеціаліст 3
5 Спеціаліст 1 категорії 1
6 Старший інспектор 1

всього 12
Сектор управління персоналом

1 Завідувач сектором 1
2 Головний спеціаліст 1

всього 2

Відділ державної реєстрації
1 Начальник відділу 1



2 Головний спеціаліст 4
ВСЬОГО 5

Відділ земельних відносин та комунальної власності
1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 1

3 Провідний спеціаліст 1

4 Інспектор 1
всього 4

Відділ житлово-комунального господарство
1 Начальник відділу 1
2 Провідний спеціаліст 1
3 Спеціаліст 1 категорії 1

всього 3

Відділ культури, туризму та спорту
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1

всього 3
Юридичний відділ

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст-юрисконсульт 2

всього 3
Сектор з питань цивільного захисту

1 Завідувач сектору 1
2 Головний спеціаліст 1

всього 2
Відділ з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та комунального майна 
комунальної власност

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Провідний спеціаліст 1

4
Відділ соціального захисту населення

1 Начальник відділу 1
2 Заступник начальника відділу 1
3 Головний спеціаліст 4
4 Інспектор 1

всього 7
Сектор військового обліку

1 Завідувач сектору 1
2 Інспектор 2

всього 3
Договірний відділ

1 Начальник відділу 1



2 Головний спеціаліст з публічних закупівель 2
3 Головний спеціаліст 1

всього 4
Господарський сектор

1 Завідувач господарством 1
2 Сторож 5
3 Водій 1
4 Водій 2
5 Прибиральник службових приміщень 3,5
6 Прибиральник території 0,5
7 Підсобний робітник 1

всього 14
Разом ч 79

Безлюдівський селищний голова [ '\ Микола КУЗЬМІНОВ
■ і=» ® 1 I IcAU 1 o' Il
V ” ЇХ lAm" J / §"° 1
\\ “ \ /1

Хх.->"Х°4'3966&1;>



Додаток 2

до рішення XVII сесії VIII 
скликання від 10 грудня 2021 р. 

"Про затвердження структури 
апарату управління Безлюдівської 

селищної ради 
та її структурних підрозділів (зі 

змінами)"
СТРУКТУРА

комунальних закладів

№ з/п Назва закладу Кількість штатних посад

Комунальний заклад"Безлюдівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області

1 Завідувач бібліотеки 1

2 Прибиральник службових приміщень 0,25
ВСЬОГО 1,25

Комунальний заклад"Васищівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області

1 Завідувач бібліотеки 1
2 Прибиральник службових приміщень 0,5

ВСЬОГО 1,5
Комунальний заклад"Хорошівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського

1 Завідувач бібліотеки 1
ВСЬОГО 1

Комунальний заклад"Котлярівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради Харківського
1 Завідувач бібліотеки 1

всього 1
Комунальний заклад"Лизогубівська публічна бібліотека" Безлюдівської селищної ради

1 Завідувач бібліотеки 1
всього а 1
РАЗОМ //У 5,75

і ъ 
с . - - IsБезлюдівськии селищним головну

V ° V
Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток З 
до рішення XVII сесії VIII скликання від 

10 грудня 2021 р. "Про затвердження 
структури 

апарату управління Безлюдівської 
селищної ради 

та її структурних підрозділів (зі 
змінами)"

СТУКТУРА
Комунальних закладів культури клубного типу Безлюдівської селищної ради

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад

Комунальний заклад "Безлюдівський селищний клуб"Безлюдівської селищної ради
1 Завідувач клубом 1
2 Художній керівник 1
3 Керівник гуртка 0,25
4 Керівник гуртка 0,25
5 Керівник гуртка 1
6 Керівник гуртка 0,5
7 Керівник гуртка 0,5
8 Керівник гуртка 1
9 Керівник гуртка 1

10 Керівник гуртка 0,5
11 Керівник гуртка 0,5
12 Керівник гуртка 0,5
13 Керівник гуртка 1,0
14 Керівник гуртка 0.5
15 Керівник гуртка 0,5
16 Культорганізатор 1,0
17 Акомпаніатор 0,5
18 Акомпаніатор 0,5
19 Звукорежисер 0,5
20 Прибиральник службових приміщень 1
21 Двірник 0,5

Всього 14,0
Комунальний заклад "Васищівський селищний клуб"Безлюдівської селищної ради

1 Завідувач клубом 1,00
7 Керівник гуртка 1,00
3 Керівник гуртка 0,50

Керівник гуртка 0,50
4 Керівник гуртка 0,50
5 Художній керівник 1,00

Всього 4,50

Комунальний заклад "Хорошівський будинок культури"Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області

1 Директор БК 1
2 Художній керівник 1
3 Керівник гуртка 1
4 Керівник гуртка 1
5 Керівник гуртка 1
6 Двірник 1
7 Сторож 3
8 Прибиральник службо в \ 1

Всього //^2 cf.'/AS- 10
Всього по клубним з^КЛад^м /Д 

~........................... ГГЕ?' Щ / / /1 / ZT /
28,50

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 4
до рішення XVII сесії VIII скликання від 10 грудня 2021
р. "Про затвердження структури
апарату управління Безлюдівської селищної ради
та її структурних підрозділів (зі змінами)"

Структура
Комунального закладу "Безлюдівськии заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської 

селищної ради"

№
з/п Посада

Кіл-ть штатних од.

1 Завідувач 1

2 Вихователі 11.68

3 Музичний керівник 1.5

4 Вихователь-методист 1

5 Сестра медична старша 1

6 Керівник гуртка 0.75

7 Інструктор з фізичної культури 0,75

8 Асистент вихователя 1
9 Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років 4.8

10 Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років 2,6

11 Завідувач господарства 1

12 Каштелян 0.5

13 Кухар 1

14 Кухар 1
15 Підсобний робітник 1

16 Двірник 1

17 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 0,75

18 Машиніст із прання та ремонту спецодягу та білизни 1
19 Слюсар-електромонтер 0.5
20 Сторож а с

// сУ aoHV 2
21 Сестра медична з дієтичного харчув^н^Хпіт^й' 0.5

а 1 / Fife 1 лі \ °’ \\
Разом 1 2 31 \ о Д 36,33

Ьезлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 5 
до рішення XVII сесії VIII скликання від 10 грудня 2021 р. 
"Про затвердження структури 
апарату управління Безлюдівської селищної ради 
та її структурних підрозділів (зі змінами)"

СТРУКТУРА
Хорошівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

Хорошівської селищної ради Харківського району Харківської області

№ 
з/п Посада

Кіл-ть штатних од.

1
Завідувач 1

2 Практичний психолог 0.75
3

Вихователі 9.52

4
Музичний керівник 1.25

5
Вихова тель-ме годне г

0.5

6
Прибиральник службових приміщень 0.5

7

Сестра медична з дієтичного харчування
0.25

X
Сестра медична старша

1

9
Керівник гуртка 0.625

10
Інструктор з фізкультури

0.625

11
Помічник виховагеля для дітей віком в 
років

д 3-х
4.7

12
Помічник вихователя для дітей віком до 3-х 
років

1.5

13 Завідувач господарства 1 1
14 Каштелян 1

15 Кухар 1
16 Кухар 1
17

Підсобний робітник 1

18
Двірник

1

19
Машиніст із прання та ремонту спецодягу та 
білизни

1

Водій автогранспортного засобу у.а о

21 Сторож /7 А -2 і
Разом 2 з 1 32 л \ о Р V 

1

Безлюдівський селищний ГОЛОВІ Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 6
до рішення XVII сесії VIII скликання 
від 10 грудня 2021 р. "Про затвердження 
структури
апарату управління Безлюдівської селищної 
ради
та її структурних підрозділів (зі змінами)"

Структура
Комунального закладу" Васищівський заклад дошкільної освіти( ясла-садок)

Безлюдівської селищної ради"

Бе г попівський селищний голова

№

з/п
ПОСАДА Кіл-ть штатних одиниць

1
А

завідувач
висока гс.іь

1.0__________________________________________________________
1 2.6

■> виховаїе.іь-методис і 1.0
1

S
М_\ !. керівник 1.75
інструктор з фізкультури 0.875

6 керівник гуртка 0.875

X

сестра медична старша 1.0

сестра медична з дієтичного харчування 0.5
0 помічник вихователя для дітей віком від 3 х років 6.9
10 ку хар О
11 ку хар 1
1? тавіду вач господарства 1
І 3
11 "

помічник вихователя для дітей віком до 3 х років 1.3
каш геля н 1

15 ніде об н и й робіт и к Т~

16
робітник з комплекси обслуговування й ремонту 
будівель 0.5

17 С 1 ОрО7К .)
IX двірник

слюсарь-електромон іер
1
0.5

20 машиніст із прання та ремонту cneuo^lr^fa,ріф|ІДцГр\ 1.0
21 прибиральник службових приміщен/'‘xVV— 0.25

/CV/ гЛ л"\ V°
\о

----------------------------------------------- ------- —
І0’05/

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про затвердження додатку №1 
обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської 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 питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.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 
Програми за рахунок коштів селищного бюджету.

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

а

С Р
оНУ Ха

Безлюдівськии селищний гО Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток I

до 11|н>граміі"('оціатьно-економічноі о розвитку 
Беиюдівкої селищної ради» 

на 2021-2025рокл

Обсяги фінансування 1 Ірограми «Соціально-економічного розвитку Бсзлюдівкої селищної 
ради» на 2021 рік

№ п/п Найменування Обсяги 
фінансування 

(ірн)

Джерела 
фінансування

і 4060 Придбання баяну 100 000 селишний бюджет

5031 Капітальні видатки 15 000 селищний бюджет

7130 Проект земле) строю щодо виділення земельної ділянки 55 050 селищний бюджет

7130 Розроблення проект) землеустрою щодо зміни меж села Мовчани 49 064 селищний бюджет

4 7130 Розробка проект) землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
обслуговування нежитлової будівлі бойлерної в емт Безлюдівка по вулиці Перемоги 
№ 85Л та для розташування стадіон) в смт. Безлюдівка по вулиці Чайковського

24 000 селищний бюджет

5 7130 Розробка проект) земле) строю щодо відведення земельної ділянки(сквср) 
відпочинку населення) в смт Хорошеве по провулку Культури

11 000 селишний бюджет

6 Інвентаризація земель комунальної власності 30 000 селищний бюджет

7 7310 Капітальний ремонт зовнішньої будинкової мережі електропостачання житлового 
будинку по вул. Миру 1 с. Котляри.

150 000 селишний бюджет

8 7310
Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел.Хорошеве 510 230.00

селищний бюджет

9 7310
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №83 по вхл. Орешкова смт 
Васищеве. Харківського район) . Харківської області.

1 016 050.00

селищний бюджет

10 7310
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинкх №2 по вул. Вишнева смт 
Васишеве. Харківського району. Харківської області 377 620.00

селищний бюджет

11 7310
Капітальний ремонт кухоних блоків.туалетних кімнат та коридорів будівлі 
гуртожитку (крім квартири №14 загальною площею 15.70кв.м.) по вулиці Миру 
№3 в селі Котляри. Харківського району. Харківської області" 890 210.00

селишний бюджет

12

7321

Капітальний ремонт будівлі Комунального заклад)' « Безлюдівський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок)» за адресою: Харківська область. Харківський 
район, смт Безлюдівка. в'їзд Стадіонний. 4А» 2 200 000.00

селищний бюджет

ІЗ

7321

" Капітальний ремонт частини системи опалення в будівлі Комунального заклад) 
"Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради" за адресою: Харківська 
область. Харківський район, смт Хорошеве. вул. Культури. № 35/пров. Горького. №

1 064 488.00

селишний бюджет

14

7321

Реконструкціяприміщення Лизогубівської ЗОНІ 1-111 ступенів з прибудовою 
спортивної зали.ідальні та навчальних класів за адресою Харківська 
обл..Харківький р-н.с.Лизогубівка. в\ л.Шкільна .№22. 20 000.00

селищний бюджет

16 7324
Реконструкції Васишівського селищного клуб) за адресою вул. Орешкова. 45 смт. 
Васишево Харківського району Харківської області 15 585 960.00

селищний бюджет

17 7324

Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область. Харківський район, 
сел. Безлюдівка. площа Стадіонна.2к 2 067 312.00

селищний бюджет

18 7350

Капітальні видатки 100 000.00

селищний бюджет

19

7370
Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по 
вх л.Зміївській сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області 1 058 200.00

селишний бюджет

20

7370

Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під 
сміттєві баки для збору ТПВ за адресою Харківська область.Харківський район, 
сел. Безлюдівка. вх л. Зміівська.48 497 300,00

селищний бюджет

21

737С

Поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному ліцею ім. 
Івана Підкопая за адресою: Харківська область.Харківський район, смт Безлюдівка. 
вул. Перемоги бхд. 144-а 151 256.00

селищний бюджет

7370
Капітальний ремонт будівлі за адресою Харківська область,Харківський р-н. смт 
Васищеве.вхл. Орешкова.49 165 995.00

23

7370
капітальний ремонт будівлі за адресою Харківська область.харківський район.смт. 
Безлюдівка.вул. Змпвська.48 697 780.00

7370
Оплата технічного нагляд) виконаних робіт з улаштх вання майданчиків для 
роздрібного зборх сміття 6 000.00

селишний бюджет



25

Капітальний ремонт м якої покрівлі будівлі котельної за адресою: Харківська
7370 область. Харківський район, смт Безлюдівка. в їзд Мостобудівників. 13 400000

селищний бюджет

26

7370 Співфінансування проект\ "Leis do її" 448 200.00

селищний бюджет

27

Відновлення елементів благоустрою братської могили воїнів-визволителів у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р. (капітальний ремонт) за адресою: смт.

7370 Хорошеве. вул. Миру. Харківського району. Харківської області 288 732.00

селищний бюджет

28

Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД № 3
Харківського району "Амбулаторія ЗПСМ смт Хорошеве ( каб №І6.каб №18.каб 

7370 №21.хол №5. №6.) за адресою: смт Хорошеве вул. Миру . буд.21 1 207 151.00

селищний бюджет

ЗІ Послуги і профілактичних випробувань силової та освітлювальної 
електропроводки.електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель 
Комунального некомсрційного підприємства Безлюдівської селищної ради "Центр) 

7370 первинної медичної допомоги №3 Харківського району" 28 009.00

селищний бюджет

Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини сел. Безлюдівка за адресою: Харківська обл. Харківський р-н.

7370 сел., вул. Кооперативна. б\д. 32" 48 905.00

селищний бюджет

Улаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожеж) та передачі 
тривожних сповіщень в амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.

7370 Васищеве Харківська область. Харківський район, сел. Васищеве. вУЛ.Зелена.Зб 210 500.00

селищний бюджет

34

Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за адресою
7370 Харківська область.Харківський район,смт Безлюдівка. вул. Змїївська 48 366 288.00

селищний бюджет

35

7370 Співфінансхвання проекту "HELP Клініка" 456 803.00
селищний бюджет

36
7370 консультаційні послуги у сфері каз кових досліджень(стратегія розвитку громади) 50 000.00

селищний бюджет

37 Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область. Харківський 
7370 район,смт Безлюдівка вул. Перемоги №85 Л 431 188.00

селищний бюджет

38

Придбання комплект) обладнання для облаштз вання спортивної площадки хокей і 
7370 фзтбол на території смт Хорошево (напроти садівничого товариства "Чисті пруди") 600 000.00

селищний бюджет

39

Поточні видатки на придбання стовпів, сітки рабиця. приладу обліку електричної 
7370 енергії та іншого 50 000.00

селищний бюджет

40
150 Капітальні видатки(придбання ко.мпютерної техніки.меблі.інше) 587 598.00

селищний бюджет

41

2111 Поточні/капітальні трансферти 1 772 380.00

селищний бюджет

42

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охрони 1 768 251.00

селищний бюджет

43

6030 Капітальні придбання 4 034 800.00

селищний бюджет

44

6030 капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун 600 000.00

селищний бюджет

45

6030 придбання памятнику та стели воїнам інтернаціоналістам 36 900.00

селищний бюджет

46

3241 124 136.00

селищний бюджет

47 у/Кап^льниир^мой£ ^хтр^ньої вбиральні "Культоролопчного центру" за 
j/z а^фссрю^уарІнйфкр сюлйетьл^арківськарбасть. Харківський район. с.Котляри.

364 237,00

селищний бюджет
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про припинення юридичної особи 
публічного права - фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради 
(Код ЄДРПОУ 44133608)

Керуючись статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань» ст. ст. 26, 25, 47,59, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, 
селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Припинити юридичну особу публічного права - фінансове 
управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 44133608) шляхом 
ліквідації.

2. Створити комісію з припинення юридичної особи публічного 
права - фінансового управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 
44133608) шляхом ліквідації та визначити місцезнаходження комісії з 
припинення за адресою: 62489, Україна, Харківська область, Харківський 
район, смт. Безлюдівка, вул . Зміївська, 49.

3. Покласти на комісію з припинення юридичної особи публічного 
права - фінансового управління Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 
44133608) повноваження щодо вжиття всіх необхідних організаційно - 
правових заходів, передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації 
юридичної особи публічного права - фінансового управління Безлюдівської 
селищної ради, у тому числі:

3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 
особи публічного права - фінансового управління Безлюдівської селищної 



ради (код ЄДРПОУ 44133608) в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

3.2. Повідомити у встановленому чинним законодавством України 
порядку працівників фінансового управління Безлюдівської селищної ради 
про можливе наступне їх вивільнення у зв’язку припиненням юридичної особи 
публічного права шляхом ліквідації.

3.3. Провести інвентаризацію майна фінансового управління
Безлюдівської селищної ради.

3.4. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи публічного права - фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 44133608).

3.5. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 
зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України.

3.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 
зобов’язаннями фінансового управління Безлюдівської селищної ради.

3.7. Подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.
3.8. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи 
публічного права - фінансового управління Безлюдівської селищної ради (код 
ЄДРПОУ 44133608).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення II пленарного 
засідання І сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2020 р. 
«Про створення фінансового управління Безлюдівської селищної ради, 
затвердження Положення про фінансове управління та вжиття заходів щодо 
його державної реєстрації.»

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення II пленарного 
засідання 1 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 
2020 року «Про затвердження структури та штатного розпису фінансового 
управління Безлюдівської селищної ради».

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

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про створення фінансового відділу
Безлюдівської селищної ради, затвердження 
структури і Положення про фінансовий відділ 
та вжиття заходів щодо його державної реєстрації

Керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, відповідно до Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», до Бюджетного кодексу України зі змінами, з 
метою забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 
Безлюдівської селищної ради, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна 
рада

ВИРІШИ ЛА:

1. Створити юридичну особу публічного права - фінансовий відділ 
Безлюдівської селищної ради.

2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради (додається).

3. Керівнику фінансового відділу Безлюдівської селищної ради здійснити 
заходи щодо державної реєстрації юридичної особи публічного права - 
фінансового відділу Безлюдівської селищної ради.

4. Затвердити нову структуру фінансового відділу Безлюдівської 
селищної ради в кількості 5 штатних одиниць згідно з додатком 1.

5. Розробити та затвердити штатний розпис у відповідності до 
затвердженої структури.

6. Контроль за виконання^кРщї^йн^ покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економ і кі^фІйЙй^і&^Г^^ому нал ьної власності (Підкопай 
А.Б.). ГМ?

Безлюдівський СЄЛИЩНИЙЦ).Щ Микола КУЗЬМІНОВ
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1. Фінансовий відділ Безлюдівської селищної ради (далі - Відділ) є її 
самостійним структурним підрозділом і утворюється радою для реалізації 
завдань місцевого самоврядування у фінансовій сфері.

2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Безлюдівській селищній раді, 
підпорядковується селищному голові та заступнику селищного голови, 
секретарю селищної ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, 
набуває майнових і немайнових прав та обов'язків з моменту його державної 
реєстрації, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах 
Державної казначейської служби України, у межах своїх повноважень укладати 
від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, бути позивачем, 
відповідачем, 3-ою особою у судах. Відділ має печатку із зображенням 
Державного герба України і власним найменуванням, штамп, фірмовий бланк.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 
фінансів України, Департаменту фінансів Харківської обласної державної 
адміністрації, розпорядженнями голови обласної та районної державних 
адміністрацій, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями та дорученнями селищного голови, а також цим Положенням 
та іншими нормативними актами.

5. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою у межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених 
рішенням сесії селищної ради.

6. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються начальником Відділу. Положення про 
фінансовий відділ Безлюдівської селищної ради затверджується рішенням сесії 
селищної ради.

7. Начальник Відділу у своїй діяльності керується цим Положенням.
8. Працівники відділу, які є посадовими особами місцевого 

самоврядування повинні дотримуватись вимог, передбачених законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про запобігання корупції».

9. Юридична адреса Відділу: 62489, Харківська область, Харківський 
район, смт Безлюдівка, площа Зміївська, 48.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
Відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних 

повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого . 



з
економічного та соціального розвитку селищної ради, ефективного 
використання її фінансових ресурсів.

2.1 .Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо 

фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку селищної ради.
2.1.2. Складання проекту бюджету селищної ради і забезпечення його 

виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.
2.1.3. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування 

видатків з селищного бюджету.
2.1.4. Здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами та 

підприємствами комунальної власності законодавства щодо використання ними 
бюджетних коштів.

2.2.Від діл відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову 

політику органів місцевого самоврядування.
2.2.2. Організовує роботи щодо складання проекту бюджету селищної ради 

і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.
2.2.3. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів селищного 

бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів.
2.2.4. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів щодо відповідності меті, пріоритетності та 
ефективності використання бюджетних коштів.

2.2.5. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій 
проекту селищного бюджету.

2.2.6. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові 
показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету селищної ради.

2.2.7. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету 
селищної ради .

2.2.8. Готує проект рішень селищної ради про внесення змін до 
селищного бюджету та затвердження звіту про його виконання.

2.2.9. Розглядає кошториси і штатні розписи бюджетних установ та 
організацій і виконавчих органів ради, що фінансуються з бюджету селищної 
ради .

2.2.10. Здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з 
бюджету селищної ради.

2.2.11. Складає і затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету та 
розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до 
розпису селищного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду 
відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням.

2.2.12. Затверджує паспорти бюджетних програм з урахуванням 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

2.2.13. Перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та 
планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з 
селищного бюджету.
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2.2.14. Забезпечує використання коштів Державного бюджету України, 

передбачених для бюджету селищної ради.
2.2.15. Розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, 

подані органами Державного казначейства України.
2.2.16. Інформує про хід виконання бюджету селищної ради у поточному 

бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік.
2.2.17. Погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, 

пов'язані зі складанням і виконанням бюджету селищної ради.
2.2.18. Здійснює контроль за дотриманням виконавчими органами 

Безлюдівської селищної ради вимог законодавства та інших нормативних актів 
з фінансово-бюджетних питань.

2.2.19. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної . 
політики на рівні селищної ради.

2.2.20. Здійснює аналіз виконання доходно!' частини селищного бюджету.
2.2.21. Здійснює організацію та проведення роботи з планування і 

прогнозування доходів, що надходять до селищного бюджету.
2.2.22. Здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм 

з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів 
селищної ради, координує діяльності учасників бюджетного процесу.

2.2.23. Витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних 
підрозділів селищної ради, органів державної податкової служби, інших 
компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету.

2.2.24. Здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і 
розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету 
селищної ради за доходами.

2.2.25. Здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан 
виконання дохідної частини бюджету селищної ради, розробляє пропозиції 
щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.

2.2.26. Збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих 
податків та зборів до бюджету селищної ради, у тому числі в розрізі платників.

2.2.27. Здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку 
селищної ради, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та 
оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників.

2.2.28. Здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі 
показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів 
з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

2.2.29. Здійснює підготовку довідок, службових записок про стан 
надходження доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення 
механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків і зборів, ' 
передбачених чинним законодавством.

2.2.30. Здійснює підготовку та оформлення документів на отримання 
короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для 
бюджету селищної ради, адміністрування інших залучених фінансів.
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2.3.Відділ має право:
2.3.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, інших управлінь, 
відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та 
представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать 
до його компетенції.

2.3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать 
до його компетенції.

2.3.4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання 
про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів 
Відділу.

2.3.5. Видавати в межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для ' 
виконання на території селищної ради всіма органами, підприємствами, 
установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

2.3.6. Відділ користується також іншими правами, передбаченими для 
виконавчого органу селищної ради відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства 
України.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, 
розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.2. На період відпустки начальника Відділу його обов'язки виконує 
головний спеціаліст Відділу, призначений наказом керівника.

3.3. Виконавчий комітет селищної ради зобов'язаний створити умови для 
нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити 
їх приміщенням, засобами оргтехніки для виконання службових обов'язків, 
законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та 
літературою.

3.4. У своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими 
підрозділами селищної ради, Департаментом фінансів Харківської 
облдержадміністрації, Департаментом економіки облдержадміністрації, 
Управлінням статистики, органами державної податкової служби, 
територіальними органами Державного казначейства, іншими територіальними 
органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, 
організаціями, об'єднаннями громадян.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, 
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається селищним головою на 
конкурсній основі.
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4.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований голові селищної 

ради та заступнику селищного голови відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.

4.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов'язки та права 
начальника Відділу визначаються цим Положенням.

4.4. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:
4.5.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.
4.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ 

завдань та доручень керівництва ради.
4.5.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи Відділу та 

посадові інструкції працівників Відділу.
4.5.4. Призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому 

законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, присвоює їм 
ранги службовців місцевого самоврядування, приймає рішення про їх 
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.5.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку передбаченому 
законодавством про працю, працівників Відділу, які не є посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, приймає рішення про їх заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.5.6. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами ради.
4.5.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису 

доходів і видатків на утримання Відділу, має право розпорядження рахунками 
та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 
банківських документів.

4.5.8. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної 
таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також 
службової інформації у Відділі.

4.5.9. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та 
юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу та порушені питання, 
які належать до його компетенції.

4.5.10. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону • 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади 
запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та 
інших нормативно-правових актів України.

4.5.11. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл 
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації 
працівників Відділу.

4.5.12. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно- 
розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим 
складом Відділу .

4.5.13. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування 
бюджету селищної ради на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

4.5.14. Подає на затвердження голові селищної ради проекти кошторису та . 
штатного розпису Відділу в межах затвердженої штатної чисельності.
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4.5.15. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо 

забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.
4.5.16. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд 

пропозицій, заяв та скарг працівниками Відділу згідно із Законом України «Про 
звернення громадян».

4.5.17. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному 
вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні - 
(звільненні, переведенні тощо) працівників.

4.5.18. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
4.5. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються 

діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови 
Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 
України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та 
рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та 
внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління 
персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, 
психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та 
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні 
програмні засоби; ділову мову, державну мову.

4.6. Па посаду начальника Відділу призначається особа з вищою 
освітою відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років 
або (при необхідності) на керівних посадах за фахом в інших сферах управління 
не менше 5 років та післядипломною освітою у галузі знань «Державне 
управління.

4.7. Начальник Відділу несе відповідальність за:
4.8.1 .Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан 

діловодства, службової та виконавської дисципліни. Незабезпечення виконання 
покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

4.8.2. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень 
під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність.

4.8.3. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.8.4. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного 

законодавства.
4.8.5. Невиконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень голови селищної ради.
4.8.6. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать 

до компетенції Відділу.
4.9. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до 

Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими 
рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови.
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5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:
5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України.
5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи.
5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці.
5.1.5. На соціальний і правовий захист.
5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень.
5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою.
5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України.
5.2. Працівники Відділу зобов'язані:
5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України.
5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 
час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 
нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна селищної 
ради та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють виконання функціональних обов'язків.

5.2.4. Знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого 
самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, розгляду 
пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних 
цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних 
ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 
взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 
професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством щодо 

служби в органах місцевого самоврядування.
5.2.10. Підтримувати авторитет селищної ради та її виконавчих органів.
5.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали 

їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу 
інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
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5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави.
5.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2.14. Працівники виконують інші обов'язки відповідно до чинного 

законодавства України.
5.3. Посадовим особам органу місцевого самоврядування 

забороняється:
5.3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України.
5.3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного . 
законодавства, вважаються корупційними.

5.3.3. Виявляти всупереч інтересам справи упередженість або 
прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання 
громадян або конкретної особи.

5.3.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 
зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

5.3.5. Брати участь у страйках.

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ є самостійною юридичною особою, має окремий баланс, 
фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його 
утримання. Ведення бухгалтерського обліку доходів та видатків на утримання 
Відділу здійснює головний спеціаліст-бухгалтер.

6.2. Фінансовий відділ є бюджетною установою, джерелами фінансування 
Відділу є кошти селищного бюджету та інші кошти, передані Відділу згідно з 
чинним законодавством.

6.3. Фінансовий відділ є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) 
або їх частини, отримані фінансовим відділом не підлягають розподілу серед 
засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з 
ними осіб.

Доходи фінансового відділу використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання фінансового відділу, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи фінансового відділу підлягають 
передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зарахуванню до доходу бюджету.

6.4. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю 
Безлюдівської селищної ради.
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6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного 

законодавства.

7. Відповідальність працівників Відділу

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 
заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 
економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників чи 
інших осіб, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової чи виконавчої дисципліни працівники Відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладення на Відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, і 
таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та 
фінансового забезпечення, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому Регламентом селищної ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 
селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар Безлюдівської селищної ради Яна Стасева



Додаток I
до рішення XVII сесія VIII скликання від 10 
грудня 2021 р. "Про створення фінансового 
відділу
Безлюдівської селищної ради, затвердження 
структури і Положення про фінансовий відділ 
та вжиття заходів щодо його державної 
реєстрації"

Структура

Фінансового відділу Безлюдівської селищної ради
п/п Назва посад Кількість штатних одиниць

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст-бухгалтер
3 Головний спеціаліст 3

всього_________________________ 5

Безлюдівський селищний гоЙё Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛІОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 63, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Харченко Олесі Євгеніївні

Розглянувши заяву гр. Харченко Олесі Євгеніївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 63, 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Харченко Олесі Євгеніївні 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», № 63, 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 Безлюдівсьіюреедащціої ради.

5. Контроль за виконання^^^ц^і^^ишщня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин тж^к8зіби£йЙмате>ко Ю.1.).

7/ 5? / ь. a A Vv. cd \V

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е И Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 344,346, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Біловол Ользі Миколаївні

Розглянувши заяву гр. Біловол Ольги Миколаївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 344, 346, 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. Біловол Ользі Миколаївні 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 «Світанок», № 344, 346, 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 даногофіиїепня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та реології (Піматько Ю.1.).

/Z/’.oz.  —' X

Безлюдівськии селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I HI Е II Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 460, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Колодці Яні Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Колодки Яни Володимирівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 460, 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. Колодці Яні Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,064 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 460, 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 да^регріщфіня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ек^лоіії (Шмаггжю Ю.І.).

і
ї й з/ ВІГ 1° /І1 zБезлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I III Е Н II Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 461, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Соловей Юрію Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Соловей Юрія Вікторовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 461, 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 У країни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Соловей Юрію Вікторовичу 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 «Світанок», № 461, 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 далц0ттгргшсння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ещблбпї (Шмагько Ю.І.).

ОБезлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І НІ Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 485, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Клига Артуру Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Клига Артура Олександровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 485, 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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Клига Артуру Олександровичу 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», № 485, 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 д'шого рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та 0юл(>гцД111.матьіХ) Ю.І.).

S21 / Ь. і. Л5 \ ГР Л

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 559, 561, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Кузьміну Роману Орестовичу

Розглянувши заяву гр. Кузьміна Романа Орестовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 559, 561, 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. Кузьміну Роману Орестовичу 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 «Світанок», № 559, 561, 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 виконанняг^Даного< рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько 10.1.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I LU Е IIII Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надаїїнії дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 730, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Матюшкіну Артему Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Матюшкіна Артема Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 730, 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. Матюшкіну Артему Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 
передачею у власність орієнтовною площею 0,079 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Світанок», № 730, 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 Безлюдівськоїс£дищцої ради.

5. Контроль за виконанням^&нрфр рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Tayei^^jiiniHM^Two Ю.І.).

Безлюдівський селищний ГОЛОВ: Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І НІ Е IIIIЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 136, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Даниленко Тетяні Василівні

Розглянувши заяву гр. Даниленко Тетяни Василівні з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 136, 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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Даниленко Тетяні Василівні 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», № 136, 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 (Дцйння покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та /колотії (Шмэтько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИІЦНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Нруди», № 71, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Шнуркову Євгену Павловичу

Розглянувши заяву гр. Шнуркова Євгена Павловича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 71, 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

ВИРІ ПІ И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Шнуркову Євгену Павловичу 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 «Чисті Пруди», №71, 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 виконанняьг^ацбТ'о-рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносинДа ^рдїїгп ,(Щматько Ю.І.).

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 84, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Давидченко Ніні Євгепіївні

Розглянувши заяву гр. Давидченко Ніни Євгеніївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 84, 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

ВИРІ ПІ И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Давидченко Ніні Євгеніївні 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 «Чисті Пруди», № 84, 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 Безлюдівсщкигселцщної ради.

5. Контроль за виконаь^їфдано^онЦ 
питань земельних відносиО^ ь

ення покласти на постійну комісію з 
іатько Ю.І.).

о

Безлюдівський селищний гилдв^ 7 /

Д Р А І

Микола КУЗЬМІНОЕ



УКРАЇНА
БЕЗЛІОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 151, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами плі.) Харківського 
району Харківської області гр. Збукару Євгену Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Збукара Євгена Миколайовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 151, 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. Збукару Євгену Миколайовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,09 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Чисті Пруди», № 151, 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 щнрї ради.

5. Контроль за виконання аного ріщеДня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин т^кодогі'

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний г



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 159, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Хромченко Марині Петрівні

Розглянувши заяву гр. Хромченко Марини Петрівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 159, 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. Хромченко Марині Петрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,085 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Чисті Пруди», № 159, 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 селщцної ради.

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

// А / , \ V* \\

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАМ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», №83 (за межами н.п.) на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області та передачу її безоплатно у власність гр. Другаку Олександру 
Г ригорійовичу

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. 
Другака Олександра Григорійовича, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва, яка розташована в садівничому товаристві «Чисті 
Пруди» за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради 
Харківського району Харківської області, виконавець ФО-П Друзенок І.Є.

2. Передати безоплатно у власність гр. Другаку Олександру Григорійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:02:011:0063), площею 
0,0600га, для ведення садівництва (код 01.05-для індивідуального садівництва) в 
СТ «Чисті Пруди», №83 за рахунок земель комунальної власності (за межами 
н.п.) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Другаку Олександру Григорійовичу 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 (ИІматько-ЇО.1.).У/ пйГШ b > - . XX z

У .

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е IIII Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 6 на території 
Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району 
Харківської області гр. Рибалка Ганні Ігорівні

Розглянувши заяву гр. Рибалка Ганни Ігорівни з проханням надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 6 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. Рибалка Ганні Ігорівні 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», № 6 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 сели.

5. Контроль за виконанням да; 
питань земельних відносин та ек

оди.
щокласти на постійну комісію з

Безлюдівський селищний голо Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 46 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Язикову Вячеславу Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Язикова Вячеслава Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 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. Язикову Вячеславу Володимировичу 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», № 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 БезлюдівськоижпДЦнеузади.

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

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р 1 Ш Е I III Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 67, 68 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Гончарову Олександру Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Гончарова Олександра Васильовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 67, 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. Гончарову Олександру Васильовичу 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», № 67, 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 седищног'ради.

5. Контроль за виконаннямДаі|б^& рнйе|і^Япокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та жф^гїї (Шматько Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний гол



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 118 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Шахову Сергію Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Шахова Сергія Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 118 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Шахову Сергію 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», № 118 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^дщвдої ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та (^опрпї-ДІБм^гько Ю.І.).

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИІЦНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

Р І ПІ Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 143 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Безуглій Вікторії Василівні

Розглянувши заяву гр. Безуглої Вікторії Василівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 143 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. Безуглій Вікторії Василівні 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», № 143 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.

ого'ртщеіііі;! покласти на постійну комісію з5. Контроль за виконанняму 
питань земельних відносин та^одрт

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 180 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Дуфанець Ользі Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Дуфанець Ольги Олександрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 180 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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Дуфанець Ользі 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 «Янтарь», № 180 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 даїїоі о^рійїення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕНІ! Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 181, 198 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Гриненко Надії Василівні

Розглянувши заяву гр. Гриненко Надії Василівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 181, 198 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

ВИРІШИ Л А:

1. Падати дозвіл гр. Гриненко Надії Василівні 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», № 181,198 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/кологїї (ПІматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е И Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 187 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Снитку Григорію Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Снитка Григорія Сергійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 187 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Снитку Григорію 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», № 187 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 Безлюдівськрг^лрДедрї ради.

5. Контроль за виконанн^^ан0£б::^ій}ення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Ю.1.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е IIII Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 228 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Момоту Олегу Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Момота Олега Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 228 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. Момоту Олегу Володимировичу 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», № 228 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 виконанн^^фбгбфдціення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин тд ^кологДІ-Шмазько Ю.1.).

Безлюдівський селищний г< Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І 111 Е II Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 237 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Болжеларському Віталію Івановичу

Розглянувши заяву гр. Болжеларського Віталія Івановича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 237 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Болжеларському Віталію Івановичу 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», № 237 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^^^^оДйшецня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та^фгойїЩ1мат$ко Ю.1.).

І 4-е UM I V-
'Безлюдівський селищний гол(^х^>$уМикола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАМ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н II Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «70 років Жовтня», № 55, 
на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Зябліній Альоні Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Зябліної Альони Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «70 років Жовтня», № 55, 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

В И Р І ПІ И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Зябліній Альоні Володимирівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,0672 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «70 років Жовтня», № 55, 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 сщшщноїради.

5. Контроль за виконанням ^Дцрцоу^шені^і покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (1-І Іматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н IIЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Калининець», № 13,14 на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Щетініній Світлані Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Щетініної Світлани Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Калининець», № 13, 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

ВИРІШИ Л А:
1. Надати дозвіл гр. Щетініній Світлані 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 «Калининець», № 13 ,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 БезлюдівськоїД^лйдцйбї ради.

5. Контроль за виконанням жа^Жфщп^ййяЪокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (ШматьісоДО.І.).

ІКоЯІ І
Безлюдівський селищний юлоцй/АоДдДХ ЗИ/ Микола КУЗЬМІНОВ

Р А І



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 95, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Лозенку Едуарду Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Лозенка Едуарда Васильовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 95, 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. Лозенку Едуарду Васильовичу 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 «Оргтехніка-2», № 95, 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 селипціоїдади.

5. Контроль за виконанням даного ріщ^нн^шокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та еко^вГц(Шматі?к6:К).І.).

Безлюдівський селищний ГОЛОВІ  ̂А Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е IIII Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 449, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Сотніковій Наталії Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Сотнікової Наталії Олександрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 449, 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. Сотніковій Наталії Олександрівні 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 «Оргтехніка-2», № 449, 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 Безлюдівськоїдге

5. Контроль за виконання 
питань земельних відносин та

ї ради.
я покласти на постійну комісію з 

аїц^о Ю.І.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний го



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 465, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Сотнікову Євгену Анатолійовичу

Розглянувши заяву гр. Сотнікова Євгена Анатолійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 465, 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. Сотнікову Євгену Анатолійовичу 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 «Оргтехніка-2», № 465, 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 даїїого ріцфй^і покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології(-Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Учитель», № 24, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Редькіній Ірині Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Редькіної Ірини Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в СТ «Учитель», № 24, 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. Редькіній Ірині Володимирівні 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 «Учитель», № 24, 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 седищної ради.

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

R МБезлюдівський селищний гол^^|\ //и Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва в СТ «Хорошево», № 22, на 
території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського 
району Харківської області гр. Тарусіній Клавдії Микитівні

Розглянувши заяву гр. Тарусіної Клавдії Микитівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва в СТ «Хорошево», № 22, 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. Тарусіній Клавдії Микитівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 
власність орієнтовною площею 0,054 га за рахунок категорії земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва (код 01.06 - для 
колективного садівництва) в СТ «Хорошево», № 22, 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 селщцної ради.

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

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я

Від 10 грудня 2021 року

Про внесення змін до и.1 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від ЗО серпня 2021 р. «Про надання дозволу AT «Харківське 
кар’єроуправління» на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер 6325155600:08:002:0002), 
яка перебуває в користуванні на умовах оренди за межами населених 
пунктів Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву Голови правління AT «Харківське кар’єроуправління», 
Твердохліба Сергія Олександровича щодо внесення змін до п. 1 рішення XII сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від ЗО серпня 2021 р. «Про надання 
дозволу AT «Харківське кар’єроуправління» на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер 
6325155600:08:002:0002), яка перебуває в користуванні на умовах оренди за 
межами населених пунктів Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області», а саме: зазначену площу земельної ділянки 4,3652 замінити 
на 5,3221 га, що відповідає кадастровому номеру земельної ділянки, згідно 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
30 серпня 2021 р. «Про надання дозволу AT «Харківське кар’єроуправління». 
викласти в наступній редакції:

«1. Надати дозвіл AT «Харківське кар’єроуправління» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 5,3221 га 
(кадастровий номер 6325155600:08:002:0002), яка перебуває в користуванні на 
умовах оренди за межами населених пунктів Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської^? ластр»

Xs. г, ч Ч ’

Безлюдівський селищний тло 
V * V б»

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу AT «Харківське кар’єроуправління» на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка 
перебуває в користуванні на умовах оренди за межами населених пунктів 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву AT «Харківське кар’єроуправління» з проханням 
надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки площею 4,3652 га (кадастровий номер 
6325155600:08:002:0003), яка перебуває в користуванні на умовах оренди за 
межами населених пунктів Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області, керуючись ст. 12,122, п. 24 розділу «Перехідних положень» 
Земельного Кодексу України, ст.25, 56 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 AT «Харківське кар’єроуправління» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 4,3652 га 
(кадастровий номер 6325155600:08:002:0003), яка перебуває в користуванні на 
умовах оренди за межами населених пунктів Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

2. Технічну документацію у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену технічну документацію разом з витягом з 
Державного земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської 
селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішеннащокласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ЩХатькб Ю.І.).

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від 10 грудня 2021 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі з AT «Харківське 
кар’єроунравління» на земельні ділянки за межами населених пунктів 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Розглянувши клопотання AT «Харківське кар’єроунравління» про надання 
згоди на укладення додаткової угоди до договору оренди землі б/н від 05.08.2013 
року на земельні ділянки загальною площею 22,0000 га щодо внесення змін до 
загальної площі орендованої території та нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок наданих для розробки піщаного кар'єру (код 11.01): ділянка 
№1 - 5,0000га (кадастровий номер 6325155600:08:002:0014); ділянка №2 - 
10,0001га (кадастровий номер 6325155600:08:002:0012) - закінчено видобуток 
піску, ділянка №3 - 6,9999га (кадастровий номер 6325155600:08:002:0013), 
враховуючи додані документи, керуючись ст. 12,141(a) Земельного кодексу 
України, ст.30,31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 05.08.2013 року 
укладеного між Харківською районною державною адміністрацією AT 
«Харківське кар’єроуправління», на земельні ділянки загальною площею 22,0000 
га, державна реєстрація права оренди (в державному реєстрі прав) яких 
проведена 09.08.2013 року, розташованих за межами населених пунктів 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Внести зміни до договору оренди, а саме:
2.1. Преамбулу договору викласти в наступній редакції: «Орендодавець, 

Безлюдівська селищна рада, в особі селищного голови Кузьмінова Миколи 
Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з одного боку, та Орендар AT «Харківське 
кар’єроунравління», в особі голови правління Твердохліба Сергія 
Олександровича, який діє на підставі Статуту, уклали договір про наступне:».

2.2. Пункт 2 викласти в наступній редакції «В оренду передаються земельні 
ділянки загальною площею 11,9999 га: ділянка №1 - 5,0000га (кадастровий 



номер 6325155600:08:002:0014); ділянка №2 - 6,9999га (кадастровий номер 
6325155600:08:002:0013).»

2.3. Пункт 5 договору викласти в наступній редакції: «Нормативна грошова 
оцінка земельних ділянок станом на 01.01.2012 рік становить - 6 419 585,83 
гривень:

1) ділянка 5,0000га - 2 674 849,72 грн.;
2) ділянка 6,9999га - 3 744 736,11 грн.»

2.4. Додати Пункт 5.1 до договору та викласти в наступній редакції: 
«Орендна плата за земельні ділянки з 2022 року розраховується у відповідності 
з оновленими згідно чинного законодавства розрахунками нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок».

2.5. Пункт 9 договору викласти в наступній редакції: «Орендна плата за 
земельні ділянки вноситься Орендарем у грошовій формі на рахунок 
Безлюдівської селищної ради, в розмірі 6% на рік від нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок».

3. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди землі відносно 
земельної ділянки №2, площею 10,0001 га, кадастровий номер 
6325155600:08:002:0012, в зв’язку закінченням видобутку піску та вилученням 
земельної ділянки.

4. AT «Харківське кар’єроуправління» зареєструвати припинення права 
оренди у Державному реєстрі речових прав та повідомити Безлюдівську селищну 
раду.

5. Доручити Безлюдівському селищному голові підписати додаткову угоду 
до договору оренди.

6. Бухгалтерії здійснити розрахунки по орендній платі до дня реєстрації 
припининення права оренди.

7. Повернути земельну ділянку 10,0001га (кадастровий номер 
6325155600:08:002:0012) за Актом приймання - передачі.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Шма'

■О

Безлюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІПІ Е II II Я
від 10 грудня 2021 року

Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-е/25 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю Тітар 
Яні Володимирівні

Розглянувши заяву ФО-П Тітар Яни Володимирівни з проханням укласти 
(подовжити договір від 22 лютого 2017 року) договір про встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку з кадастровим номером 
6325155600:00:022:0007, площею 0,0029 га, та додані до заяви дозвільні 
матеріали (подовжений паспорт прив’язки), керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про містобудівну 
діяльність», ст.12, 96, 100, 125, 126і Земельного кодексу України, ст. 16, 19, 33 
Закону України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл на укладання договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту ФО-П Тітар Яні Володимирівні на земельну ділянку з 
кадастровим номером 6325155600:00:022:0007, площею 0,0029 га, для 
обслуговування тимчасової споруди - торгівельного павільйону на 5 (п'ять) років 
але не більше дії її паспорту прив'язки - до 02.12.2025 року, розташованої за 
адресою: вул. Зміївська, 61-е/25 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. У двотижневий термін з дня прийняття цього рішення ФО-П Тітар Яні 
Володимирівні укласти з селищною радою договір про встановлення особистого 
строкового сервітуту на вищеозначеиу земельну ділянку.

3. Уповноважити селищного голову Кузьмінова М.М. від імені селищної 
ради підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту на 
земельну ділянку.

4. Контроль за ви конання Імення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань земельних відн/к^^^і^<^Д,фІматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е III I Я 
від 10 грудня 2021 року

Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-в/14 в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю 
Нарожній Валентині Миколаївні

Розглянувши заяву ФО-П Нарожної Валентини Миколаївни з проханням 
укласти (подовжити договір від 22 лютого 2017 року) договір про встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку з кадастровим номером 
6325155600:00:022:0008, площею 0,0027 га, та додані до заяви дозвільні 
матеріали (подовжений паспорт прив’язки), керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про містобудівну 
діяльність», ст.12, 96, 100, 125, 126і Земельного кодексу України, ст. 16, 19, 33 
Закону України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на укладання договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту ФО-П Нарожній Валентині Миколаївні на земельну 
ділянку з кадастровим номером 6325155600:00:022:0008, площею 0,0027 га, для 
обслуговування тимчасової споруди - торгівельного павільйону на 5 (п'ять) років 
але не більше дії її паспорту прив'язки - до 02.12.2025 року, розташованої за 
адресою: вул. Зміївська, 61-в/14 в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. У двотижневий термін з дня прийняття цього рішення ФО-П Нарожній 
Валентині Миколаївні укласти з селищною радою договір про встановлення 
особистого строкового сервітуту на вищеозначену земельну ділянку.

3. Уповноважити селищного голову Кузьмінова М.М. від імені селищної 
ради підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту на 
земельну ділянку.

4. Контроль за виконанням рішщпщ покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

г
Безлюдівський селищний волова 7 : V Z/ Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я 
від 10 грудня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Озерній, 16-А в с. Лизогубівка Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. 
Пономаренко Тетяні 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. Пономаренко 
Тетяни Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Пономаренко Тетяні Петрівні для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Озерній, 16-А в 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, розробник ФО-П
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безоплатно у власність гр. Пономаренко Тетяні Петрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:010:0038) 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. Озерній, 16-А в 
с. Лизогубівка Харківського району Харківської області.

3. Гр. Пономаренко Тетяні Петрівні право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Контроль за виконанням да щення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та еко£огії'(Шматько Ю.І.).

//•-s. rO / X х f \Ч.

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Кондик Олені Адамівні

Розглянувши заяву гр. Кондик Олени Адамівни 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 0,30 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього СВК 
«Харківська овочева фабрика» згідно сертифікату серія: ХР № 0255347, 
керуючись ст. 12,118,122,123 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. Кондик Олені Адамівні 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 0,30 умовних кадастрових гектарів на землях колишнього СВК 
«Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

2. Технічну документацію у місячний 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 Безлюдівської селищної раДи .

4. Контроль за виконанням даноі'о рішеннядіокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько IO.І.).

Безлюдівський селищний голоУ^Ух^у^ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 369 із земель КСП 
«Червоний партизан» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Галаган Олексію 
Вікторовичу

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 № 0223415, розглянувши звернення гр. Галаган Олексія 
Вікторовича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИ Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галаган Олексію 
Вікторовичу 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 Галаган Олексію Вікторовичу, земельну ділянку № 369 
площею 0,4554 га (угіддя - сіножаті), кадастровий номер 6325156400:01:019:0124, 
із земель КСП «Червоний партизан», що розташована за межами населених пунктів 
на території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3. Гр. Галаган Олексію Вікторовичу
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 екологічного законодавства.

4. Контроль за виконанням ріі.педня-тющіасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології

• SIБезлюдівський селищний ГОЛОВІ 5 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 10 грудня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 1468 із земель СВК 
«Харківська овочева фабрика» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Мень Григорію Арон - 
Іцковичу

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) PH №898507, розглянувши звернення гр. Мень Григорія Арон - 
Іцковича, 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. Мень Григорію 
Арон - Іцковичу, 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 Мень Григорію Арон - Іцковичу, земельну ділянку № 1468 
площею 0,2268 га (угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:002:0469, із 
земель 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. Мень Григорію Арон - Іцковичу
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 екологічного законодавства.

4. Контроль за виконаннях ріщенняпокласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології*

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р 1 Н І Е I III Я 
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу па розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 88 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Ніконоровій Катерині 
Сергіївні

Розглянувши заяву гр. Ніконорової Катерини Сергіївни 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. Поштовій, 88 в с. Лизогубівка 
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

ВИРІ ПІ И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Ніконоровій Катерині Сергіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,22 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Поштовій, 88 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Ніконоровій Катерині Сергіївні 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 седцнщрї^ади.

5. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та еь^'дфгШПфатько, Ю.І.).

ВмФд КрБезлюдівський селищний голЬ’І^А V Уу /-Й/ Микола КУЗЬМІНОВ 

\\ ' A1 r r * /j
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я 
від 10 грудня 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. Поштовій, 90 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Курінному Владиславу 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Курінного Владислава 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. Поштовій, 90 в с. Лизогубівка 
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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Курінному Владиславу Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,25 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Поштовій, 90 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Курінному Владиславу 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 с^диПщргради.

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

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
■O4396fj



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVH сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 10 грудня 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. Поштовій, 92 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Меденцеву Роману Петровичу

Розглянувши заяву гр. Меденцева Романа Петровича 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. Поштовій, 92 в с. Лизогубівка 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. Меденцеву Роману Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,25 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Поштовій, 92 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Меденцеву Роману Петровичу 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 сеіщїїцюї рйдц.

5. Контроль за виконанням даыюг^л 
питань земельних відносин та еко/

ння жласти на постійну комісію з

• itБезлюдівський селищний голова И
Ир04 396°

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 10 грудня 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. Поштовій, 94 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Голєпіщевій Аллі Миколаївні

Розглянувши заяву гр. Голєніщевої Алли 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. Поштовій, 94 в с. Лизогубівка 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Голєпіщевій Аллі Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,25 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Поштовій, 94 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Голєпіщевій Аллі 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 Бєзлюдівськоїсєйиіщюї ради.

5. Контроль за виконаннякьдайрпо рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та/г^ДлЬгії (Піматько Ю.1.).

Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Луговому, 24 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Каюн Юлії Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Каюн Юлії 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 пров. Луговому, 24 в с. Лизогубівка 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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Каюн Юлії Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,25 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по пров. Луговому, 24 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Каюн Юлії 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 Безлюдівської сщц#Пцюу'рШ^и-

5. Контроль за виконанням да^р^йїіі^ф^Ьркласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екедео

Безлюдівський селищний голоіі^Гу v ч..;.У z/Z/' Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VHI скликання

Р І НІ Е IIII Я 
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Луговому, 22 в с. Лизогубівка 
Харківського району Харківської області гр. Каюну Вячеславу Леонідовичу

Розглянувши заяву гр. Каюна Вячеслава Леонідовича 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 пров. Луговому, 22 в с. Лизогубівка 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

В И Р І III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Каюну Вячеславу Леонідовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,25 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по пров. Луговому, 22 в с. Лизогубівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Каюну Вячеславу Леонідовичу 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 БезлюдівськріИйр^ної ради.

5. Контроль за виконання^дфн'ріД^іщещія покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин таекології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний грлбва Г /е’М/ї/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I III Е II Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про надання згоди ПРАТ «Васіщево» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акту на право 
постійного користування землею на території Безлюдівської селищної 
(колишньої Васиїцівської селищної) ради Харківського району Харківської 
області

Відповідно до ст.ст. 92, 123, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України «Про державний земельний кадастр», ЗУ «Про землеустрій», 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
заяви директора ПРАТ «Васіщево» Шептури Артема Вікторовича та 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

В И Р I III И JI А:
1. Падати згоду 1ІРАТ «Васіщево» на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) згідно Державного акту па право постійного користування 
землею ХР 25-00 № 000784 від 10 лютого 1998 року, виданого для ведення 
сільськогосподарського виробництва колективному сільськогосподарському 
підприємству «Васищівське відгодівельне підприємсгво» на підставі рішення 
виконкому Васиїцівської селищної ради за № 95 від 08.04.1997р. на ділянку 
земель сільськогосподарського призначення (код 01.01 - для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва), розташовану на території Безлюдівської 
селищної (колишньої Васиїцівської селищної) ради Харківського району 
Харківської області для ведення сільськогосподарського виробництва, 
зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного 
користування землею за № 3.

2. Директору 1ІРАТ «Васіщево» ІИептурі А.В. в місячний термін замовити 
виготовлення технічної документації згідно земельного законодавства.

3. Розроблену у встановленому законом порядку технічну документацію із 
землеустрою та витяг з Державного земельного кадастру технічну документацію 
надати на розгляд та затвердження^^ Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконання/^^б^ріііДсййня покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та (ШматвкЬ 10.1.).

Безлюдівський селищний голю^ж Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І ПІ Е II Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про внесення змін до п.2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства по пров. Боровому (біля земельної ділянки №9) в с. Подольох 
Харківського району Харківської області та передачу її безоплатно у 
власність гр. Штремпел Христині Олексіївні»

Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та 
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення XII сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від ЗО серпня 2021 р. Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її безоплатно у власність гр. Штремпел Христині Олексіївні, у зв’язку 
з виправленням площі земельної ділянки (кадастровий номер 
6325156401:00:001:0080) із «0,1220 га» на фактичну «0,3000 га», керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Пункт 2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 

ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по пров. 
Боровому (біля земельної ділянки №9) в с. Подольох Харківського району 
Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Штремпел Христині 
Олексіївні» викласти в наступній редакції:

«2. Передати безоплатно у власність гр. Штремпел Христині Олексіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0080) площею 0,3000 
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 сільсьдосрсподарського призначення по пров. 
Боровому (біля земельної діляню^да9| ф? с?>фІодольох Харківського району
Харківської області.»

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про внесення змін до п.2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по в’їзду Ромашина, 18 в смт. Васищеве Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. 
Бурсіній Ользі Миколаївні»

Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та 
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення XII сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від ЗО серпня 2021 р. Про 
затвердження технічної документації із землеустрою та передачу її безоплатно у 
власність гр. Бурсіній Ользі Миколаївні, у зв’язку з виправленням ПІБ 
громадянина (технічна помилка) із «Підкопай Василю Григоровичу» на 
«Бурсіній Ользі Миколаївні», керуючись ст.ст.26,33 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:
2. Пункт 2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 

ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по в’їзду Ромашина, 18 в смт. Васищеве Харківського району Харківської області 
та передачу її безоплатно у власність гр. Бурсіній Ользі Миколаївні» викласти в 
наступній редакції:

«2. Передати безоплатно у власність гр. Бурсіній Ользі Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0096) площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту по в’їзду Ромашина, 18 в смт. В^їщщевеХарківського району Харківської 
області.» \\

/Л'1’ Л / : ГЛ •і-

Безлюдівський селищний голов: Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I UI Е Н Н Я 
від 10 грудня 2021 року

Про внесення змін до п.2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по вул. Аерофлої ській, 32 в с. Котляри Харківського 
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Зуб Ніні 
Миколаївні»

Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та 
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення XII сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30 серпня 2021 р. Про 
затвердження технічної документації із землеустрою земельної ділянки та 
передачу безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні, у зв’язку з 
виправленням технічної помилки в кадастровому номері із 
«6325155600:00:031:0086» на «6325181201:00:001:0200», керуючись ст.ст.26,33 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного 
кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
3. Пункт 2 рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 

ради від 30.08.2021 р. «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» викласти в 
наступній редакції:

«2. Передати безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні, земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0200) 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. Аер^ЯбтсьТйй^ 32 в с. Котляри Харківського 
району Харківської області.»

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голо



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р 1 UI Е Н Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для сінокосіння, за рахунок земель водного фонду та 
земель запасу (за межами н.п.) Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області та передачею їх в оренду гр. Шевровій Тетяні 
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 розглянувши заяву гр. 
Шевцової Тетяни Юріївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок: ділянку орієнтовною площею 0,4770 га розташовану поруч 
із ділянкою з кадастровим номером 6325155600:08:008:0014 та ділянку 
орієнтовною площею 0,4796 га розташовану поруч із ділянкою з кадастровим 
номером 6325155600:08:008:0013, для сінокосіння, за рахунок земель водного 
фонду та земель запасу (за межами н.п.) Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області для подальшої передачі їх в оренду гр. 
Шевровій Тетяні Юріївні.

2. Проект землеустрою 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 та витяг з Державного земельного кадастру подати на затвердження 
до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням даного “рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екдЖґіТіІИматько Ю.І.).

// ^ o’ / 1І /11 Y°'
Безлюдівський селищний голова? j ШМИ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 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. Литвиненко Наталі 
Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Литвиненко Наталі 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. 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Литвиненко Наталі Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Литвиненко Наталі 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 Безлюдівськоигеййц^йкюади.

5. Контроль за виконанням/цінбго.ріїйепйя покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ЦтЮ.І.).

|1S Щ Ц jlid §, і| 
Безлюдівський селищний голова / у./ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеусі рою 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. Мельник Вероніці 
Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Мельник Вероніки 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. 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

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Мельник Вероніці Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Мельник Вероніці Олександрівні замовити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що мають право 
виконувати роботи із землеус трою, 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 даеґого рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ■лДчбпї (Шмаїько Ю.1.).

Безлюдівський селищі Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р I II I Е Н Н Я
від 10 грудня 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. Лагерю Дмитру 
Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Лагеря 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

ВИРІ Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Лагерю Дмитру Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Лагерю 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 Безлюдівської сединцюї-дади.

5. Контроль за виконанням даг^тДцріщр'йЦй.докласти на постійну комісію з 
* л/ т т т \питань земельних відносин та екрладс^

Безлюдівський селищний гол(Ы) Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я
від 10 грудня 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. Польова в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області гр. Гилю Ігору Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Гиля Ігора 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. Польова 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

ВИРІ III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Гилю Ігору Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Польова в смт Безлюдівка Харківського району Харківської 
області.

2. Гр. Гилю Ігору 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 селипщої ради.

5. Контроль за виконанням даіюґрфішення-чцокласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та ско/рги (Шматько Ю.І.).

S Д' / ~ Г“" 'Х Сі* г<*. W

І 2 ЗІ
Безлюдівський селищний ГОЛОВА Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І ПІ Е Н Н Я 
від 10 грудня 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. Гузю Глебу Васильовичу

Розглянувши заяву гр. Гузя Глеба 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, 1 1 8, 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. Гузю Глебу Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Гузю Глебу 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 седа код ради.

покласти на постійну комісію з5. Контроль за виконанням 
питань земельних відносин та е

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н II Я
від 10 грудня 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. Наседкіну Сергію Сергійовичу

Розглянувши заяву гр. Нассдкіна Сергія 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 або за наявності 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

В II Р IIII И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Наседкіну Сергію Сергійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Наседкіну Сергію 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 даііоїхСріпіення-покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та сколоти (Шматько 1О.І.).

Ції ГОЛОЇ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 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. Фесюк Олені Володимирівні

Розглянувши заяву гр. Фссюк Олени Володимирівни 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 або за наявності 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

В ПРИПИЛ А:

1. Надати дозвіл гр. Фесюк Олені Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовно 
площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району 
Харківської області.

2. Гр. Фесюк Олені Володимирівні 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 ,л*Иого рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та л^Нргін(Шматвкр Ю. І.).

Безлюдівський селищний гоіщї|\ Шш) Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

Р І Ш Е II Н Я
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу па 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. Кондратьеву Володимиру 
Леонідовичу

Розглянувши заяву гр. Кондратьева Володимира Леонідовича 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

В И Р I III И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Кондратьеву Володимиру Леонідовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовно площею 0,15 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови розташовану по вул. Польовій в смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської області.

2. Гр. Кондратьеву Володимиру Леонідовичу 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 Безлюдіїюькс/їсе^рт^Ь^ади.

5. Контроль за виконанням /ішого рішення покласти на постійну комісію з 
з/_ А/С__________ V А______ х



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену С(Ф)Г 
«Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Зєєву Петру Михайловичу

Розглянувши заяву гр. Зєєва Петра Михайловича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, члену селянського (фермерського) 
господарства «Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Зєєву Петру Михайловичу, члену С(Ф)Г «Затон» дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства за рахунок земель С(Ф)Г (6325181500:03:002:0010), 
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських 
підприємств розташованих на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Зєєву П.М. у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений проект землеустрою згідно з вимогами 
чинного законодавства, разом з витягом з Державного земельного кадастру 
подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (ПДйатько Ю?Г-).\

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену С(Ф)Г 
«Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Зеєву Петру Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Зеєва Петра Олександровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, члену селянського (фермерського) 
господарства «Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, керуючись 
ст.118,121,122 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Зеєву Петру Олександровичу, члену С(Ф)Г «Затон» дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства за рахунок земель С(Ф)Г (6325181500:03:002:0010), 
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських 
підприємств розташованих на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Зеєву П.О. у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений проект землеустрою згідно з вимогами 
чинного законодавства, разом з витягом з Державного земельного кадастру 
подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішенінІІ^сяасти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (іД^^Г^о^ЮЗДХ

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену С(Ф)Г 
«Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Зеєвій Марії Олександрівні

Розглянувши заяву гр. Зеєвої Марії Олександрівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, члену селянського (фермерського) 
господарства «Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, керуючись 
ст.118,121,122 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Зеєвій Марії Олександрівні, члену С(Ф)Г «Затон» дозвіл на - 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства за рахунок земель С(Ф)Г (6325181500:03:002:0010), 
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських 
підприємств розташованих на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Зеєвій М.О. у місячний термін замовити у суб’єктів господарювання, 
що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений проект землеустрою згідно з вимогами 
чинного законодавства, разом з витягом з Державного земельного кадастру 
подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконаш^м^рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екс^^ІЇІЩМа^ько Ю.1.).

Безлюдівський селищний голо/вй//7^ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVH сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену С(Ф)Г 
«Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Белевцовій Зої Михайлівні

Розглянувши заяву гр. Белевцової Зої Михайлівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства, члену селянського (фермерського) 
господарства «Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Белевцовій Зої Михайлівні, члену С(Ф)Г «Затон» дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства за рахунок земель С(Ф)Г (6325181500:03:002:0010), 
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських 
підприємств розташованих на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

3. Гр. Белевцовій З.М. у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

4. Розроблений та погоджений проект землеустрою згідно з вимогами 
чинного законодавства, разом з витя^ом^з Державного земельного кадастру 
подати на затвердження до Безлюдівської селДщної ради.

5. Контроль за викюнанням^фіенДя ііокласДі на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Щі^іько К '.ІД. * \ї

Безлюдівський селищний голоШ^дЧч^ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену С(Ф)Г 
«Затон», в розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області гр. 
Старову Володимиру Григоровичу

Розглянувши заяву гр. Старова Володимира Григоровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства, члену селянського 
(фермерського) господарства «Затон», в розмірі земельної частки (паю) 
визначеному для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Старову Володимиру Григоровичу, члену С(Ф)Г «Затон» 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства за рахунок земель С(Ф)Г 
(6325181500:03:002:0010), в розмірі земельної частки (паю), визначеної для 
членів сільськогосподарських підприємств розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Гр. Старову В.Г. у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

4. Розроблений та погоджений проект землеустрою згідно з вимогами 
чинного законодавства, разом з витягом з Державного земельного кадастру 
подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рііц^нйядТокд.ас ги на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екологи

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про внесення змін до Програми забезпечення 
засобами медичного призначення для 
протиепідемічного захисту населення 
від коронавірусу COVID-19 на 2021 рік

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району від 01.12.2021 року № 199 та необхідністю внесення змін 
до Програми забезпечення засобами медичного призначення для 
протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COV1D-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

ВИРІШИ ЛА:

1. Внести зміни до Програми забезпечення засобами медичного 
призначення для протиепідемічного захисту населення від 
коронавірусу COV1D-19 на 2021 рік до розділу Фінансове забезпечення
програми та викласти його в новій редакції (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, 
(Підкопай А.Б.).

економіки

Безлюдівський селищний гбіф

KT Is

та комунальної власності

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток I 

до рішення XVII сесія VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 2021 
року «Про внесення змін до І Ірограми 
забезпечення засобами медичного призначення 
для протиепідемічного захисту населення від 
коронавірусу COVID-I9 на 2021 рік»

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:

Загальна сума

—
2021 рік

вартість, грн кількість, шт сума, грн
Експрес-тести для 
виявлення антигену до 
вірусу (OVID-19 55.538 3600 199 940.00

Комплекти для забору 
та транспортуванню 
біологічних зразків 28.00 4240 117 600,00

Гране порі у вання тестів 
(бензин) 9 000.00

326 540.00

Розрахунок потреби паливно-мастильних матеріалів:
І Іа місяць автомобільним транспортом здійснюється 8-10 поїздок до 

Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України (с. І Іомірки). Відстань поїздки в обидві сторони -85км.(з урахуванням 
заїзду до с. Хорошеве та с. Котляри). Виграти бензину на 100км -15,6л. 
Загальні виграти бензину на місяць-132,60л. Вартість Іл. палива-35грн. Отже 
сума на місяць складає - 4 641,00грн., а на рік - 55 692,00грн.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 10 грудня 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 196 846 280 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 193 232 582 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 3 613 698 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 223 645 942 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 175 010 807 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету - 48 635 135 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 18 221 775 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 45 021 437 
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 80 785 126 гривень згідно з додатком 6 
до цього рішення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків, загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 
норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом 
двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням;

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

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

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених 
кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 
зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, 
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник 
бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере 
бюджетні зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із 
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 
погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 рік, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 
цього рішення.



Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих ЛІМІТІВ 
споживання.

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

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 
Безлюдівській селищній раді, в особі начальника Фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за 
напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами 
програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 
фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 
змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 
змінами), за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до 
рішення селищної ради про селищний бюджет.

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про 
міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Секретарю Безлюдівської селищної ради (Стасєва Я.Ю.) забезпечити 

оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу 
України.

18. Контроль за виконанням цьогофіщення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, економіки, фінаїїсів'їакомунад' ої власності (Підкопай А.Б.).»

Безлюдівський СЄЛИ1ЦНИЙ ГО Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1 
до рішення XVII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 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 143 202 322,00 143 182 822,00 19 500,00 0,00

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

ринкової вартості
81 663 630,00 81 663 630,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 81 663 630,00 81 663 630,00 0,00 0,00

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

74 596 930,00 74 596 930,00 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

3 386 000,00 3 386 000,00 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 1 888 100,00 1 888 100,00 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 780 300,00 780 300,00 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 749 200,00 749 200,00 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

48 342 592,00 48 342 592,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 28 557 904,00 28 557 904,00 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

404 100,00 404 100,00 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 0,00 0,00

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 ІЗ 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)

146 330 022,00 143 799 222,00 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

Jp V а. ,
Разом доходів // Ч 196 846 280,00 193 232 582,00 3 613 698,00 1 410 598,00
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Додаток № 2 

до рішення XVII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 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) грн.

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд .

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 26 799 662 -18 221 775 45 021 437 45 021 437

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ

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

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету 26 799 662 -18 221 775 45 021 437 45 021 437

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)

-42 579 859 42 579 859 42 579 859

X Загальне фінансування 26 799 662 -18 221 775 45 021 437 45 021 437
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 26 799 662 -18 221 775 45 021 437 45 021 437

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 загальнояґфбнду с ~ 
бюджету до бюджету розвитку (сЛеціального ,\'а 
фонду)_____________

-42 579 859 42 579 859 42 579 859

X Загальне фінансування // £?/ 26 799 662 -18 221 775 45 021 437 45 021 437
155
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Додаток №3 
до рішення XVII сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 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 94 749 130,00 83 705 312,00 39 064 431,00 16 072 920,00 11043 818,00 43 596 963,00 42 125 663,00 1 342 800,00 одо 0,00 42 254 163,00 138 346 093,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 94 749 130,00 83 705 312,00 39 064 431,00 16 072 920,00 11043 818,00 43 596 963,00 42 125 663,00 1 342 800,00 0,00 0,00 42 254 163,00 138 346 093,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 23 267 667,00 23 267 667,00 16 087 456,00 1 498 149,00 0,00 601 070,00 601 070,00 0,00 0,00 0,00 601 070,00 23 868 737,00

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

22 219 941,00 22 219 941,00 15 230 536,00 1 498 149,00 0,00 601 070,00 601 070,00 0,00 0,00 0,00 601 070,00 22 821011,00

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

1 047 726,00 1 047 726,00 856 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047 726,00

1000 ОСВІТА 29 244 960,00 29 244 960,00 12 763 596,00 11349 700,00 0,00 1 374 300,00 51 000,00 1 323 300,00 0,00 0,00 51000,00 ЗО 619 260,00

0111010 1010 910 Надання дошкільної освіти 18 096 426,00 18 096 426,00 10 717 046,00 2 999021,00 0,00 1 374 300,00 51000,00 1 323 300,00 0,00 0,00 51 000,00 19 470 726,00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

8 335 139,00 8 335 139,00 0,00 8 335 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 335 139,00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

15 540,00 15 540,00 0,00 15 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 540,00

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 497 855,00 2 497 855,00 2 046 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497 855,00

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 98G.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 о,ос 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 0,00 0,00 о.ос 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 о.ос 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 11 500 394,00 11 500 394,00 4 576 271,00 0,00 0,00 124 136,00 124 136,00 0,00 0,00 0,00 124 136,00 11 624 530,00

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

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

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

3 545 000,00 3 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 545 000,00

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

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0113140 3140 1040

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

406 260,00 406 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 260,00

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

191 299,00 191 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 299,00

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

1 505 140,00 1 505 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505 140,00

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 5 735 396,00 5 735 396,00 2 956 165,00 1 362 294,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 5 835 396,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 267 794,00 1 267 794,00 733 775,00 255 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 267 794,00

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

4 467 602,00 4 467 602,00 2 222 390,00 1 106 422,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 4 567 602,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 1 375 810,00 1 375 810,00 917 068ДО 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 16 184 512,00 5 140 694,00 774 918,00 1511880,00 11043 818,00 7 558 205,00 7 558 205,00 0,00 0,00 одо 7 558 205,00 23 742 717,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

625 427,00 625 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 427,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

983 700,00 983 700,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,ос 0,00 983 700,00



0116020 6020 0620

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

11043 818,00 0,00 0,00 0,00 11 043 818,00 2 886 505,00 2 886 505,ОС 0,0С 0,0( 0,0( 2 886 505,0( 13 930 323,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 531 567,00 3 531 567,00 774 918,00 1 091 880,00 0,00 4 671 700,00 4 671 700,00 о,ос 0,0( 0,0С 4 671 700,0( 8 203 267,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 193 746,00 2 193 746,00 0,00 0,00 0,00 33 530 352,00 33 401 852,00 0,00 0,0( 0,00 33 530 352,ОС 35 724 098,00

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 о,ос о.ос 0,00 49 064,ОС 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 о,ос 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 3 333 488,00 3 333 488,00 0,00 о,ос 0,00 3 333 488,00 3 333 488,00

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 18 017 509,00

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 752 182,00 752 182,00 0,00 0,00 0,00 5 693 444,00 5 693 444,00 0,00 0,00 0,00 5 693 444,00 6 445 626,00

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 1 868 251,00 1 868 251,00 988 957,00 350 897,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 887 751,00

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 1 768 251,00 1 768 251,00 988 957,00 350897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768 251,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 379 572,00 73 379 572,00 52 654 561,00 667 353,00 0,00 3 435 160,00 2 703 360,00 731 800,00 68 696,00 одо 2 703 360,00 76 814 732,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 73 379 572,00 73 379 572,00 52 654 561,00 667 353,00 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 0,0(1 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 одо 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 69 840 318,00 69 840 318,00 49 864 263,00 667 353,00 0,00 3 345 160,00 2 613 360,0(1 731 800,00 68 696,00 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 17 591 969,00 8 361 291,00 321 563,00 0,00 1 359 600,00 714 000,00 645 600,00 0,00 0,00 714 000,00 18 951 569ДО

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 3 521764,00 3 521 764,00 2 459 606,00 345 790,00 0,00 263 700,00

177 300.<Х)|
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 о,ос 0,00 0,00 0,00 о,ос 0,0( 0,0( 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 о,ос 1 325 100,00 1 325 100,00 0,00 о,ос о,ос 1 325 100.0С 1811020,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 2 486 003,00 2 486 003,00 1 952 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,ос 0,0С 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 о,ос 10 860,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 573 474,00 573 474,00 460 224,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 658 474,00

0611181 1181 0990

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

39 311,00 39 311,00 0,00 0,00 0,00 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 
школа» 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 кощтів 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 1462 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

1462 012,00 1462 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 6 882 105,00 6 882 105,00 3 745 870,00 0,00 0,0(1 1603 012,00 1 603 012,00 0,00 0,00 одо 1 603 012,00 8 485 117,00

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 882 105,00 6 882 105,00 3 745 870,00 0,00 0,00 1603 012,00 1 603 012,00 одо 0,00 0,00 1 603 012,00 8 485117,00

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 0,00 45 000,00 4 780 350,00

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

4 735 350,00 4 735 350,00 3 745 870,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000.00 4 780 350,00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 2 146 755,00 2 146 755,00 0,00 0,00 0,00 1 558 012,00 1 558 012,00 0,00 0,00 0,00 1 558 012,00 3 704 767ДО

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 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 KJ- і 0,00 0,00 0,00 6 012,00 6 012,00 0,00 0,00 0,00 6 012,00 1 802 767,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- / 

економічного розвитку регіонів fj *

1S- Ч--*

\\ 0,00
х\\ 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 1! г 03 II
95 464 862,00 16 740 273,00 11043 818,00 48 635 135,00 46 432 035,00 2 074 600,00 68 696,00 0,00 46 560 535,00 223 645 942,00

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 4

до рішення XVII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 року 

Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради 

VIII скликання від 26.11.2020 року «Про селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього 

(20526000000)
' (код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі змінами)
______________________ ,20526000000_______________________

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(ти.)

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

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

9 700

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

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

1 893 300

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

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

68 640

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

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

700 901

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

курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, 
осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", 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 антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

ЗО 800



20100000000 Обласний бюджет Харківської області 30 800
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської

9 970

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

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

41 310

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

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

36 864

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

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

50 000

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

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

948 974

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 948 974
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

38141

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

20533000000 Вільхівська селищна рада 650 400
II. Трансферта 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
3719770 9770 Інша субвенція для функціонування постійно-діючої 

військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК та 
СП

186 480

20502000000 Мереф’янська міська рада 186 480
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: 3 704 767
X X —-^загальний фонд 2 146 755
X X '■ ■бильний фонд 1 558 012
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Додаток №5 
до рішення XVII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 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
20526000000

(грн.)

(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджет}’

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 

головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

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

роботи

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень ,

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 42 125 663,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 42 125 663,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 601 070,00

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

601 070,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 601 070,00 100,00

1000 ОСВІТА 51 000,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 51 000,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 51 000,00 100,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 274 400,00

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

274 400,00

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

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
124 136,00



0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 124 136,01

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 124 136.0С 100,00
4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 100 000,01

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

100 000,01

Капітальні видатки 2021 - 2021 0,00 0,00 100 000,ос 100,00
5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 15 000,ОС

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 7 558 205,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги 2 886 505,00

Капітальні видатки 2021 - 2021 , 0,00 0,00 2 886 505,00 100,00
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

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 33 401 852,00

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 890 210,00 0,00 890 210,00 100,00

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

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



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

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

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
сел.Хорошеве 2021 - 2021 510 230,00 0,00 510 230,01 100,00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 3 333 488,01

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 2 200 000,01 100,00

Капітальний ремонт системи опалення та 
приміщень будівлі Комунального закладу 
«Васищівський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» 
за адресою: Харківська область. Харківський 
район, смт Васищеве, вулиця Вишнева, 2Є

2021 - 2021 49 000,00 0,00 49 000,00 100,00

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 1'064 488,00 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

Капітальний ремонт будівлі за адресою смт
Безлюдівка площа Стадіонна, 2к

2021 - 2021 5 343 887,00 0,00 2 067 312,00 39,00

Капітальний ремонт внутрішньої вбиральні 
"Культурологічного центру" за адресою: 
Харківська область, Харківський район, с.
Котляри, вул. Миру.З

2021 - 2021 364 237,00 0,00 364 237,00 100,00

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

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 5 693 444,00

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



Співфінансування проекту HELP Клініка: 
доступність до якісних медичних послуг

2021 - 2021 310 791,ОС о,ос 310 791,01 100,00
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 о,ос 288 732,01 100,00

Капітальний ремонт будівлі за адресою: 
Харківська область, Харківський р-н, смт.

Васищеве, вул. Орешкова, 49
2021 - 2021 165 995,00 0,00 165 995,ОС 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 373 470,00 0,00 373 470,00 100,00

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..Зміївська, 48/2 (капітальний 
ремонт)

2021 - 2021 421 788,00 0,00 421 788,00 100,00

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

3 264 237,00

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

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



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

2021 - 2021 1 542 577,00 0,00 1 542 577.0С 100,00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 703 360,0(

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 2 703 360,0t

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 90 000,ОС

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

90 000.0С

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

1 і Капітальні видатки 2021 - 202І 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

1

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

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

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

економічного розвитку регіонів
1 167 200,00

Капі^МЛ^- 2021 - 2021 0,00 0,00 1 167 200,00 100,00

X X X УСЬОГО // v ° / Г ''' X X X 46 432 035,00 X
Безлюдівський селищний голова

■0439^

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 6 
до рішення XVII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 12.12.2021 року Про внесення змін 
до рішення П 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 обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад

*
601 070 601 070 601 070

0111010 _____1010 0910 ______Надання дошкільної освіти 51 000 51 000 51 000



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 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
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 2 944 110 2 944 ПО

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 3 333 488 3 333 488 3 333 488

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів 
культури 18 017 509 18 017 509 18 017 509

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 6 445 626 752 182 5 693 444 5 693 444

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони 1 768 251 1 768 251

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

191 299 191 299

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 1 505 140 1 505 140

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
406 260 406 260

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
333 500 333 500

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



0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду

Програма "Ремонт житлових 
будинків сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021 -2022 рік"

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
625 427 625 427

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
3 531 567 3 531 567

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
13 930 323 11 043 818 2 886 505 2 886 505

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

Комплексна Програма по 
захисту державного 

суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності 
У країни, протидії тероризму, 

корупції та організованій 
злочинній діяльності на 
території Безлюдівської 

селищної ради Харківської 
області на 2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000 50 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Програму забезпечення 
пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення XII сесії 
VIII скликання від 

30.08.2021 року
50 000 50 000

3719800 . 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соційльно-економічного 
розвитку регіонів

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядок на 

2021-2025 роки”

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм-еицгальцо-економічного
У/ \<рЬзвйтку радонів

Програма "Поліцейський офіцер 
громади" Безлюдівіської 

селищної ради на 2021 - 2023 р.

Рішення VIII сесії 
VIII скликання від 

19.05.2021 року
1 117 200 1 117 200 1 117 200

X X X УСЬОГО,\ X X 80 785 126 37 472 763 43 312 363 _ 43 292 863

І/ *’/ к і д 5 ’
Безлюдівський селищний голова 1 £31 ill r'/ir-ZИадг Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 7

до рішення XVII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 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.)
В одо постачання 

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 7,96 8,83 748,299 45,086 75 4 70

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Пояснювальна записка
до рішення XVII сесії VIII скликання від 10 грудня 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 680 922 грн., за кодом доходів:

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 
у сумі 680 922 грн.;

збільшуються планові асигнування по загальному фонду у сумі 
528 650 грн. по головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада 
по наступним КТПКВК MB:

- по 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»у сумі 309 360 грн. на 
виплату матеріальної допомоги мешканцям Безлюдівської територіальної 
громади;

- по 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 38 400 грн. на придбання іміджевої 
продукції (сувенірні блокноти та ручки та інше), по КЕКВ 2240 "Оплата послуг 
(крім комунальних)" у сумі 24 990 на оплату ремонту техніки;

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 94 400 грн. на придбання 
каналізаційних люків, контейнерів для сміття;

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» у сумі 61 500 грн. на придбання віконних блоків, табличок «Активні 
парки»;

по спеціальному фонду (з .відповідною передачею коштів із загального 
фонду) у сумі 152 272 грн. в тому числі:

- 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 3110
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«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 
13 472 грн. на придбання ролетів (захисних);

- 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 51 000 грн. на 
придбання овочерізки та куттеру для Васищевського ДНЗ;

- 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 49 000 грн. на виготовлення 
кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення 
та приміщень будівлі Комунального закладу «Васищівський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за адресою: Харківська 
область, Харківський район, смт Васищеве, вулиця Вишнева, 2Е»

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
улаштування системи вентиляції в підвальному приміщені будівлі за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48/2 
(капітальний ремонт) у сумі 38 800 грн.;

За пропозиціями головних розпорядників коштів селищного бюджету 
здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу 
видатків, зокрема:

1. За рахунок переміщення коштів по головному розпоряднику коштів 
Безлюдівська селищна рада зменшуються планові асигнування по 
загальному фонду 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» КЕКВ 2250 
«Видатки на відрядження» у сумі 20 000 грн.;

- 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» у сумі 80 550 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у 
сумі 14 397 грн.;

- 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку» у сумі 7 740 грн.;

- 0113160 «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» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»у сумі 
8 701 грн.;

- 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 20 000 грн.;
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- 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» у сумі 20 255 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у 
сумі 32 703 грн.;

- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у 
сумі 237 000 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 
37 140 грн.;

- 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» 
по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку» у сумі 37 900 грн.;

зменшуються планові асигнування по спеціальному фонду по наступним 
КТПКВК MB:

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у 
сумі 816 981 грн. з капітального ремонту 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

та передбачаються видатки по загальному фонду 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 2111 
«Заробітна плата» у сумі 1 092 830 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на 
заробітну плату» у сумі 164 000 грн.;

- по 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»у сумі 65 640 грн. на 
виплату матеріальної допомоги, мешканцям Безлюдівської територіальної 
громади;

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» у сумі 7 648 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 
плату» у сумі 3 249 грн.;

2. По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівська 
селищна рада по загальному фонду здійснюється переміщення планових 
асигнувань по наступним КТПКВК MB:

- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» з КЕКВ 
2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 22 000 грн. на КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» у сумі 22 000 грн.;

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 61 305 грн. на 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 50 249 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування 
на заробітну плату» у сумі 11 056 грн.;
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- 0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними 

центрами» з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 10 500 грн., з КЕКВ 
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» у сумі 3 705 грн., з КЕКВ 2800 «Інші поточні 
видатки» у сумі 7 000 грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 17 380 грн., 
на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 3 825 грн.

Змінюється призначення виділених коштів по головному розпоряднику 
коштів Безлюдівська селищна рада по спеціальному фонду у сумі 
16 700 грн. з капітального ремонту 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 на улаштування системи вентиляції в підвальному приміщені 
будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, 
вул. Зміївська, 48/2 (капітальний ремонт).

Змінюється призначення виділених коштів по головному розпоряднику 
коштів Безлюдівська селищна рада по загальному фонду для одержувача 
коштів 9 рівня КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 
Харківського району» по КТПКВК MB 0112111 «Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» з оплати природного газу на оплату електроенергії у 
сумі 30 000 грн.

Начальник бюджетного відділу
Фінансового управління
Безлюдівської селищної ради Олена ГРИНЕНКО



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2021 року

Про вихід із членів Асоціації 
органів місцевого самоврядування 
Харківської області

Розглянувши звернення голови фракції Харківської обласної регіональної 
організації ПП «Блок Світличної «РАЗОМ!» в Безлюдівській селищній раді 
Шматька Ю.І. від 10.12.21, керуючись пунктом 3.4.1 Статуту Асоціації органів 
місцевого самоврядування Харківської області, пунктом 21 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Вийти із складу Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області та припинати в ній членство.

2. Секретарю селищної ради, Стасєвій Я.Ю. повідомити Правління 
Асоціації про вихід з членів Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, 
законності та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

Безлюдівський селищний голова . Т 1'лО Микола КУЗЬМІНОВ


