
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проектів регуляторних актів Безлюдівської селищної ради 

 Відповідно до статті 9 та статті 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Безлюдівська селищна  рада 

повідомляє про оприлюднення: 

1.  Проекту рішення  Безлюдівської селищної ради «Про затвердження Порядку 

використання бюджетних коштів для участі Безлюдівської селищної ради в організації та 

фінансуванні ремонту багатоквартирних житлових будинків.» 

Стислий зміст проекту: це рішення розроблено з метою реалізації Програми розвитку 

житлово-комунального господарства Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 рік, 

затвердженої рішенням ХVІІІ сесії VІІ скликання Безлюдівської селищної ради з 

урахуванням положень законів України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року№76 «Про затвердження Правил 

утримання житлових будинків та прибудинкових територій» із врахуванням Порядку участі 

в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх 

власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року 

№ 572, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 10.08.2004№ 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та 

інших актів законодавства України та спрямовано на покращення технічного стану 

житлового фонду Безлюдівської селищної ради шляхом проведення капітального ремонту 

спільного майна у багатоквартирних будинках (далі-роботи) на умовах співфінансування за 

рахунок коштів селищного бюджету та коштів співвласників багатоквартирних будинків. 

Вищевказаний проект рішення та відповідні аналізи регуляторного впливу будуть 

розміщені на офіційному сайті Безлюдівської селищної ради: https://khbsr.gov.ua/ протягом 

п'яти робочих днів з дня оприлюднення вказаного повідомлення. 

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються 

зауваження та пропозиції становить один місяць з дня оприлюднення проекту 

регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу. 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та відповідного аналізу їх 

регуляторного впливу просимо надавати:  

• у письмовому вигляді за адресою: 62489, Харківська обл., Харківський р-н, 

смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48, тел. (057) 749-61-04 або на електронну 

аддресу zirohka1978@ukr.net; 

• у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11 

Державна регуляторна служба України, тел. 285-05-55 або на електронну 

адресу inform@dkrp.gov.ua 

Розробником проектів рішень та відповідних аналізів регуляторного впливу є 

Безлюдівська селищна рада. 
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