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..""*:;;:"";Н:О"' КУЗЬМiнов Микола миколайович Безлюдiвський

На засiданнi позачерговiй XVIII ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ ради VIIIскликання iз 26 Депутатiв прибуло 2о депутатiв, б депутатiв вiдсутнi(Арестов Ю,о., Пiдкопал А.Б., Дiрдч Б.;., Л..r.ппо" е.Ъ, Лучанiно, i.o.,Гусь I.M.).

У вiдповiдностi До пункту 12 ст. 46 Закону Украiни <Про, мiсцеве
;iж:;у""#:, в YKpaTHi>> XVIII сесiя БезлюдiЬ.rпоi-Ъ.лищноi.ради 

с

У роботi ceciT беруть участь: члени виконкому селищноi ради, старостистаростинських округiв, громадськi активiсти.
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ч I I I с кл и кА н ня
l, Про внесення змiн до рiшення II ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ ради VI.IСКЛИКаННЯ ВiД 22 гРУдня 2020 р. ''Про Й"щп"И бюджет Безлюдiвськот

(, 
ф, фВ;f#i&Ъ'#НЬС 

Ь коТ сел и щноl: тер иторi ал ьноi громади на 2022 piK
З Про премiювання ..пйщ"uго голови.

.."1*:T;'?:i:::, У:]" Зi Спiльноi' власностi територiальних громад сiл,
селищноi рали. 

аРКlВСЬКОГО РаЙОНУ ДО КOМУНаЛЬноi власностi ь..rrдir.rпоi
5. Про затвердження Програми по забезпеченню лiквiдацiйнот процедури поприпиненню tоридичноl' особи публiчного прlва фiнансового управлiнняБезлюдiвськоi селищноi рuд^ (код СtРПоУ ++iззоов).6, Про затвердження. структури апарату управлiння БезлюдiвськоТ селищноТРадИ та iT структурних пiдроздiлiЬ на zоizЪi'-. "
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n n u n, I( cl м у н ал ь н о го н е ко м е р ц i й н о го
ДОПОМОГи .,N,lb 3 Харкiвсьltого 

району> на 202iH: 
KI-{еHTP ПеРВИННоi' медичноl,

8. Рiзне.

На час вiдкри.гтя засiдання IlозачерГоtsоЪ cecil. llрис_ут.нi l 7 депутатiв.
СЛУХАЛИ: Кузьмiнов ]\4.М

!_бПати ..пр.ruря cecii,. ' ВИСТУПИt] З ПРОПОЗИЦit'Ю ВiДПОВiдно до Регламенту
Кузьмiнсlв М.М. заtlроIloнуваt] обрати секре.гарем сесij.депут.lта tUептуру в.]\4.
!епутат Волох Н.Я. зайшлз до зали засiдань.

ВИРIШ]ИЛИ: ГОЛОСУВаТИ За Секретаря cecii' Ltlептуру B.N4. рiшlення прийнято,
fi:Нfir,].,;':1;J,Ш#;'u, unp"i,," - n.ru., (утримались)) _ немас. (лепутат

LIIептура в.м. пристуtlив д() виконання cBcrl.x обов'язкiв.

.T}ii#X;^Xo" За'ВерДЖеННя Порялку /lеtlIlог() XVIII cecil, Безлюдiвськоl.
I нформус, :_Кузьм i нов М. М. - Бс.зlt кlдi вс ьки й се.гt и ultl ийI,оJ]ова.

Чуб I.M. виступила з гIрогlозиIllсю зняти з ПорядкУ денного питання М З, а самепроект рiшення uпро премiювання селищного голови)).

ВИРlЦJИЛИ: Рiшrення не прийнято, голосув€Lти ((за)) - 4 депутати.

Кузьмirrов М.М. про затвер/tже}{ня порядку денного XVlII cecii. БезлюдiвськоТселищн()Т рuд" в цiлому .

ВИРIIЦИЛИ: Рiruення ltрийнятс-l, голосували ((за)) - l7 :lепутатiв, <проти) -немас, (у.гримались) - l депутат (pirleHno о,rоuaгься).

l' СJIУХАJIИ: ГIро ВIlесеНtIЯ змiн до рiшlенrrя II сесil,Без,lrюдiвськоi.селиlt{t.tоi.ради VIII скликання вiд 22 грудня 2020 р. ''[Ipo селищний бюджет

ДоповiОас" начальник фiнанЪового управлiння Булник Л.М.fепутати Чечуй I.B. .га LIJ"uronou t0.I. зайшли до зали засitlань.

ВИРIIЦИЛИ: Рir_шення прийнято, г()лосували ((за> - j]0 депутатiв, (проти) -немас, (утримаJ]ись) - нL.ма€. (pi lлення /l():I{з6,.16ar;.



2. СJlУхАЛИ: I1po бюлжет Безлюдiвськоj.селиu]н()Т територiальноi.громади на2022 piK (2052б000000) (код бюджету)--'-' 
-

Доповidас; начальник фiнансового управлiння Буднип Л.М.
ВИРIШИЛИ: РiШення прийлято, голосували (за)) - 20 депутатiв, ((проти)) -НеМаС, (УтримаJ]ись)) - нема€ (рiшення додuirr.rl.

l';fl l;YdiH,X1|.Ъ;r;H# 
.,o.o,nolo.o, якi видатки збiльшились у 2022

Будник л,м. перерахувала позицii'по яких було збiльulено видатки.

з. слуХ АЛИ: I-Ipo премiювання сеJIишiного l.олови.Доповidас; заступНик селиlllноI.о голови l'у.гtlвеttь д.о.
ВИРILLIИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)).- l5 депутатiв, <проти> - lдепутат, (утримались)) - 4 депутата (рiшЬння додасться).

4' СЛУХАЛИ: ПРО ПРИЙМання майна зi спiльноj, власностi територiальнихгромад сiл, селищ, MicT Харкiвського- рiИо"у До комунальноi. власностiБез.lrкl:ti BcbKoi' сел и u (ноТ род".
Доповiдас: заступник селиl]{ного I.олови I-утовець д.о,

ВИРПШИЛИ: Рirшення прийнято, голосували ((за)) - 20 депутатiв, (проти)) -немас, (утримались) - немас (рirлеrlня :rолu.|о.rr.

5, СЛУХАJIИ: ГIро за]верлжеtlllя IIроl,рами гIо забезгlеченнкr .гriквiлацiйноl.пРоЦеzlУРи по приIIинеНню к)риl]ичгltli' особи j,lбпi.tного гlрава - фiнансовогоуправлi ння Безлюдi BcbKoi. ceJl ищноi. рuд, ( код СДрп()у 44 I 33608 ).Доповiдас: заступник селиш{ного голови l.утовець А.о.

ВИРIIЦИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - l9 депутатiв, (проти) -НеМаС, (УТрИмались)) - l депутат (pirrleHn, o,rouar*rl 
l\vll!

6' СЛУХ АЛИ: ГIР.О ЗаТВеРДЖеННЯ структури апарату управлiння БезлюдiвськотСеЛИЩНОТ Рuд' та ii'структурних пiлрсвлiri'u na 2022 piK.Лоповiдае: заступник селишlного голови l.утовець д.о.
ВИРII]JИЛИ: Рiшення гlрийня.гсl, голосували (за) .. 20 депутатiв, (проти)) -немас, ((утримались)) - немас (pi ruенrrя .rtrrлаa,r.о,-.r r.

7, СЛУХАЛИ: ГIро затвердження фiнансового плану КомунальногоНеКОМеРЦiйного пiдприсмства Безлюдiвськоl.се.,tищноi. 
радикt{ентр первинноi.медичноl допомоги.l\ф З Харкiвського району> Ha2O2l piK.

Доповiдас: заступник селиu]ного голови I-утовець А.о,



I]L4PIII IИIIИ:
Ёlема(.' <у'риNl,.Рiшення 

trрийнято, I,олосуtsаJIи (за) - 20 депuIись)) - нема€,(рirrrення долйr.rt у,гатiв, ((проти)
8, рIзнЕ

лепутатаам бчл

::аrыlЁш;уТi,". J;,X ffi ;ffii" i,}Н : :l]o,. n, а ру в а н н я з а з в i т н и йиI]ого прямого чи потенцiйного

!епутат I усь I.MI. зайшла до заJIи

Безлюдiвський селищний г
Микола кУЗЬМIноВ
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